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ΣΔΥΝΙΚΗ ΔΚΘΔΗ 

Με ηελ παξνχζα κειέηε πξνβιέπεηαη ε πξνκήζεηα θαη εγθαηάζηαζε δχν (2) ειεθηξνθίλεησλ ζεηξήλσλ ζπλαγεξκνχ 

Πνιηηηθήο Άκπλαο θαη ησλ απαξαηηήησλ ζπκπιεξσκαηηθψλ εμαξηεκάησλ ηνπο, γηα ηηο αλάγθεο ηεο πνιηηηθήο πξνζηαζίαο 

θαη δχν (2) ρεηξνθίλεησλ ζεηξήλσλ ηνπ Γήκνπ Μπηηιήλεο. 

Οη ζεηξήλεο ζα αληηθαηαζηήζνπλ παιαηέο θαη θαηεζηξακκέλεο.ζεηξήλεο εληφο ησλ δηνηθεηηθψλ νξίσλ ηεο Μπηηιήλεο,.ή. ζα 

ηνπνζεηεζνχλ ζε λέεο ηνπνζεζίεο θαη ζπγθεθξηκέλα 1 ειεθηξνθίλεηε ζεηξήλα ζην Πισκάξη ρσξίο ζχλδεζε ζην ΣΑ ,κία 

ειεθηξνθίλεηε ζην θηίξην ηεο Αθαδεκίαο κε ζχλδεζε ζην ΣΑ , κηα ρεηξνθίλεηε ζην θηίξην ηεο Αθαδεκίαο θαη κηα 

ρεηξνθίλεηε ζην θηίξην ηνπ Ληκελαξρείνπ κεηά ηε ζρεηηθή ππφδεημε ηεο Δπηηξνπήο Διέγρνπ εηξήλσλ πλαγεξκνχ ηεο 

Πεξηθεξεηαθήο Δλφηεηαο Λέζβνπ Πεξηθέξεηαο Βνξείνπ Αηγαίνπ, πξνθεηκέλνπ λα επηηεπρζεί ε πιήξεο ερεηηθή θάιπςε ηεο 

πεξηνρήο γηα ηελ εηδνπνίεζε ηνπ άκαρνπ πιεζπζκνχ ηνπ Γήκνπ Μπηηιήλεο θαη ζπγθεθξηκέλα ηεο πφιεο ηεο Μπηηιήλεο 

ζε πεξίπησζε πλαγεξκνχ Πνιηηηθήο Άκπλαο.  

Οη απαηηήζεηο αλαθέξνληαη ζηελ ζρεηηθή ζπγγξαθή θαη ζα ειεγρζνχλ απφ ηελ επηηξνπή παξαιαβήο θαηά ηα 

πξνβιεπφκελα απφ ηελ ζπγγξαθή ππνρξεψζεσλ. Με πνηλή απνθιεηζκνχ ηα ηερληθά ζηνηρεία θάζε πξνζθνξάο, ζα 

πξέπεη λα θαιχπηνπλ πιήξσο ηηο απαηηήζεηο ησλ ηερληθψλ πξνδηαγξαθψλ ηεο δηαθήξπμεο ηνπ πξνο πξνκήζεηα 

πξντφληνο. 

Σα ππφ πξνκήζεηα πιηθά ζα αθνινπζνχλ πιήξσο ηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο ηνπ ππνπξγείνπ Γεκνζίαο Σάμεσο Π..Δ.Α. 

θαη ην πξαθηηθφ No 4 / 1980 ηεο επηηξνπήο Δ.Δ.Τ.Π. θαη ηηο κεηαγελέζηεξεο ζπκπιεξψζεηο ηνπο. Ζ πηζηνπνίεζε ηεο 

ζπκκφξθσζεο κε ηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο ζα γίλεηαη κε πξνζθφκηζε απφθαζεο άδεηαο θπθινθνξίαο απφ ην αξκφδην 

γηα ηελ έγθξηζε Τπνπξγείν Πξνζηαζίαο ηνπ Πνιίηε / Τπεξεζία Π.ΑΜ-Π..Δ.Α. 

Ζ ελ ιφγσ πξνκήζεηα ζα δηελεξγεζεί ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Ν. 4412/2016 «Γεκφζηεο πκβάζεηο Έξγσλ, 

Πξνκεζεηψλ θαη Τπεξεζηψλ» θαη δχλαηαη λα πξαγκαηνπνηεζεί κε απεπζείαο αλάζεζε κε θξηηήξην θαηαθχξσζεο ηελ 

πιένλ ζπκθέξνπζα απφ νηθνλνκηθή άπνςε πξνζθνξά βάζεη ηηκήο. 

Ο πξνυπνινγηζκφο ηεο πξνκήζεηαο αλέξρεηαη ζην πνζφ ησλ 16.380,00 επξψ, ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ Φ.Π.Α. 17% 

(ήηνη πνζνχ 2.380,00 επξψ) θαη ζα βαξχλεη ηνλ Πξνυπνινγηζκφ ηνπ Γήκνπ Μπηηιήλεο ηνπ Οηθνλνκηθνχ έηνπο 2020 ζηνλ 

Κ.Α.: 006722. 

Ωο κέγηζηνο ρξφλνο γηα ηελ εθηέιεζε ηεο αλσηέξσ πξνκήζεηαο θαζνξίδεηαη ε εκεξνκελία 1 κήλαο (30 εκεξνινγηαθέο 

εκέξεο) κεηά ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο. 

 

 

Μπηηιήλε, 09/11/2020 
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                                             Η αλ .Πξντζηακέλε Γ/λζεο 

                                   Σερληθψλ Τπεξεζηψλ Γήκνπ Μπηηιήλεο 

 

                                                    Μαθξή Γέζπνηλα 
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                  Ο πληάμαο                                        
 
 
           Σαθηηθφο Γεψξγηνο 

Μεραλνιφγνο Μεραληθφο ΣΔ 

ΣΎ.Γ.Λ 
 

 

                                                     ΘΔΩΡΗΘΗΚΔ  
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                     Σερληθψλ Τπεξεζηψλ Γήκνπ   Μπηηιήλεο    

 

                                                    Μαθξή Γέζπνηλα 

 
Α/Α 

 
ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ 

 
ΣΔΜ. 

 
   ΠΟΟ 
   (επξψ) 

 

 
   ΤΝΟΛΟ 
   (επξψ) 

 
 
 

1. 

  

Ζιεθηξνθίλεηε ζεηξήλα ζπλαγεξκνχ Πνιηηηθήο Άκπλαο 

  Πξνκήζεηα θαη ηνπνζέηεζε νινθιεξσκέλνπ   

  ζπζηήκαηνο ζεηξήλαο πνιηηηθήο πξνζηαζίαο, έηνηκε 

  γηα ιεηηνπξγία. 

  (εηξήλα, θηβψηην ρεηξηζκνχ, κεηαιιηθφ ππφβαζξν,  

  βάζε, ζχζηεκα ηειερεηξηζκνχ ησλ ΠΔΑ κέζσ ΟΣΔ) 

 
 
 
 
 
 

2 

 
 
 
 
 
 

5.800,00 

 
 
 
 
 
 
11.600,00 

 
 
 

2. 

  

 Υεηξνθίλεηε ζεηξήλα ζπλαγεξκνχ Πνιηηηθήο Άκπλαο 

  Πξνκήζεηα θαη ηνπνζέηεζε νινθιεξσκέλνπ   

  ζπζηήκαηνο ζεηξήλαο πνιηηηθήο πξνζηαζίαο,  

  έηνηκε γηα ιεηηνπξγία. 

 
 
 
 

2 

 
 
 
 

1.200,00 

 
 
 
 

2.400,00 

     

 
ΑΘΡΟΙΜΑ 

 
14.000,00 

 
ΦΠΑ 17% 

 
  2.380,00 

 
ΓΔΝΙΚΟ ΤΝΟΛΟ 

 
16.380,00 
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ΣΔΥΝΙΚΔ ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΔ - ΣΔΥΝΙΚΑ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΑ 

Οη πξνδηαγξαθέο αθνξνχλ ζηηο ζεηξήλεο ζπλαγεξκνχ (ειεθηξνθίλεηεο) πξνο θάιπςε βαζηθψλ απαηηήζεσλ 

πνιεκηθνχ ζπλαγεξκνχ ή άιιεο ελέξγεηαο γηα ηελ έγθαηξε πξνεηδνπνίεζε ηνπ πιεζπζκνχ ησλ θαηνηθεκέλσλ 

ρψξσλ ζηα πιαίζηα επζχλεο ηεο Πνιηηηθήο άκπλαο ηνπ Γήκνπ Μπηηιήλεο. 

 CPV: 35240000-8 "εηξήλεο". 

 Αλαιπηηθφηεξα: 

ΗΛΔΚΣΡΟΚΙΝΗΣΗ ΔΙΡΗΝΑ ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΚΟΤΣΙΚΩΝ ΗΜΑΣΩΝ 

Ζ ζεηξήλα απνηειεί έλα ζχλνιν απφ ηα εμήο βαζηθά ηκήκαηα: 

1. Ζιεθηξνθηλεηήξα 

2. Ζρεηηθφ ζπγθξφηεκα - Κέιπθνο 

3. Κηβψηην ρεηξηζκνχ 

4.Βάζε - Τπφβαζξν 

Δπηπιένλ ησλ αλσηέξσ νη πξνο πξνκήζεηα ζεηξήλεο, πξέπεη λα έρνπλ: 

1.  δπλαηφηεηα λα ιεηηνπξγήζνπλ κε ζχζηεκα απηνκαηηζκνχ θαη 

2. θαηάιιειε ππνδνρή ζχλδεζεο ηειεθσληθήο γξακκήο, ε νπνία λα δχλαηαη λα ζπλδεζεί κε θαζνξηζκέλν  

    ηειεθσληθφ αξηζκφ (πνπ ζα νξηζηεί απφ ηελ ΠΔΑ ζε ζπλεξγαζία κε ηνλ ΟΣΔ). 

 

1. ΗΛΔΚΣΡΟΚΙΝΗΣΗΡΑ 

Ο ειεθηξνθηλεηήξαο ζα ζέηεη ζε ιεηηνπξγία ηελ ζεηξήλα, ζα είλαη ηξηθαζηθφο, θαηάιιεινο γηα ζχλδεζε κε ην 

δίθηπν παξνρήο ειεθηξηθνχ ξεχκαηνο 400V - 50Ζδ θαη ζα είλαη θαηάιιεινο γηα ηελ απ’ επζείαο δεχμε κε ην 

δίθηπν παξνρήο. 

Θα είλαη ζηεγαλνχ ηχπνπ βαζκνχ πξνζηαζίαο ζθφλεο θαη πγξαζίαο ΗΡ66, δεδνκέλνπ φηη εγθαζίζηαηαη ζε 

ππαίζξην ρψξν. 

Ζ ηζρχο ηνπ ζα είλαη επαξθήο γηα ηελ απνηειεζκαηηθή παξαγσγή ησλ παξαθάησ ερεηηθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ. 

 Θα θέξεη θαηάιιειε ζηεγαλή ππνδνρή κε ζηππηνζιήπηεο γηα ηε ζχλδεζε κε ην θαιψδην ηξνθνδνζίαο. 

Δπί ηνπ ειεθηξνθηλεηήξα θαη ζε εκθαλέο ζεκείν ζα ππάξρεη κεηαιιηθή πιάθα κε φια ηα ηερληθά ραξαθηεξηζηηθά 

ηνπ θηλεηήξα. 

Σν θάησ κέξνο ηνπ θηλεηήξα, δηακνξθψλεηαη ζε επίπεδε βάζε, γηα ηελ ζηεξέσζε ηνπ κε θνριίεο ζε 

θαηάιιειν κεηαιιηθφ ππφβαζξν. 

 

2. ΗΥΗΣΙΚΟ ΤΓΚΡΟΣΗΜΑ - ΚΔΛΤΦΟ 

Σν ερεηηθφ ζπγθξφηεκα ζα απνηειείηαη απφ πεξηζηξεθφκελν δίζθν κε πηεξχγηα εληφο θαηάιιεινπ κεηαιιηθνχ 

πιαηζίνπ. Ο πηεξπγηνθφξνο δίζθνο ηνπ ερεηηθνχ ζπγθξνηήκαηνο ζα είλαη θαηαζθεπαζκέλνο απφ ειαθξχ κέηαιιν, 

επηκειεκέλεο θαηαζθεπήο θαη βακκέλνο κε θαηάιιειε πξνζηαηεπηηθή βαθή γηα ηελ πιήξε πξνζηαζία απφ ηηο 

δπζκελείο θαηξηθέο ζπλζήθεο. 



        Ζ πεξηζηξνθή ηνπ πηεξπγηνθφξνπ δίζθνπ, επηηπγράλεηαη κε ηνλ ειεθηξνθηλεηήξα ηεο ζεηξήλαο κε ηνλ νπνίν 

ζπλδέεηαη θαηάιιεια θαη πεξηζηξέθεηαη εληφο ηνπ κεηαιιηθνχ θειχθνπο ηνπ ερεηηθνχ ζπγθξνηήκαηνο. 

        Σν κεηαιιηθφ θέιπθνο ηνπ ερεηηθνχ ζπγθξνηήκαηνο πξέπεη λα είλαη θαηαζθεπαζκέλν απφ ειαθξχ κέηαιιν θαη 

θέξεη επ’ απηνχ έλδεημε ηεο θνξάο πεξηζηξνθήο ηεο ζεηξήλαο. Πξνο απνθπγή δηεηζδχζεσο πηελψλ θαη 

ελδερνκέλσο δεκηνπξγίαο θσιεψλ εληφο ηνπ εζσηεξηθνχ ηνπ ερεηηθνχ ζπγθξνηήκαηνο, πξέπεη λα πξνζηαηεχεηαη 

απφ θαηάιιειν αλζεθηηθφ πιέγκα, βακκέλν θαηάιιεια. 

        Ο παξαγφκελνο ήρνο ηεο ζεηξήλαο είλαη ζπρλφηεηαο 400 - 600 ΉΕ αλά δεπηεξφιεπην. 

Ζ ζεηξήλα ζα πξνζηαηεχεηαη απφ έλα αλζεθηηθφ θέιπθνο-θάιπκκα, βακκέλν κε 2 ζηξψζεηο αλζεθηηθνχ 

ειαηνρξψκαηνο, ην νπνίν ζα ζπλεηζθέξεη ζηε ζσζηή δηάδνζε ηνπ παξαγφκελνπ ήρνπ. 

        Ζ εκβέιεηα θαη ε έληαζε ηνπ ήρνπ - πνπ ζα πηζηνπνηείηαη απφ αλαγλσξηζκέλν απφ ην θξάηνο θνξέα - ζα πξέπεη 

λα ηθαλνπνηεί ηα θάησζη: 

Απφζηαζε 30 κέηξσλ: 100 -105 DB 

Απφζηαζε 60 κέηξσλ : 90 - 95 DB 

 

        Γηα ηε ιήςε ησλ κεηξήζεσλ ζα πθίζηαληαη νη παξαθάησ πξνυπνζέζεηο: -νη κεηξήζεηο ζα ιάβνπλ ρψξα εληφο 

θαηνηθεκέλεο πεξηνρήο -λα κελ επηθξαηνχλ δπζκελείο θαηξηθέο ζπλζήθεο π.ρ. ηζρπξφο άλεκνο θαη πςειή πγξαζία. 

3. ΚΙΒΩΣΙΟ ΥΔΙΡΙΜΟΤ 

Σν θηβψηην ρεηξηζκνχ νπζηαζηηθά ζα είλαη έλαο ζχγρξνλνο ειεθηξνινγηθφο πίλαθαο. Μεηαιιηθφο ζηεγαλφο, 

αλνμείδσηνο γηα ηελ πξνζηαζία ησλ νξγάλσλ, ησλ αζθαιεηψλ θαη ησλ δηαθνπηψλ. Ο πίλαθαο ζα είλαη πιήξεο 

απφ ειεθηξνινγηθήο απφςεσο, ζχκθσλνο κε φινπο ηνπο θαλνληζκνχο ηεο ηέρλεο θαη ηεο επηζηήκεο. 

Σν θηβψηην ζα δηαζέηεη θιεηδαξηά, δηάηαμε επηηνίρηαο ηνπνζέηεζεο θαη επαξθή ρψξν γηα ηνπνζέηεζε ζπζηήκαηνο 

ηειερεηξηζκνχ. Θα θέξεη βνεζεηηθφ θχθισκα ηειερεηξηζκνχ κε φια ηα παξειθφκελα, απνιχησο ζπκβαηή κε ην 

ζχζηεκα ηειερεηξηζκνχ ησλ ΠΔΑ. Δληφο ηνπ θηβσηίνπ ζα αλαξηεζεί ζρεδηάγξακκα ζπλδεζκνινγίαο. 

Δληφο ηνπ αλσηέξσ θηβσηίνπ, νη δηαζηάζεηο ηνπ νπνίνπ θαζνξίδνληαη απφ ηα πεξηερφκελα φξγαλα, λα πξνβιέπεηαη 

θαη ρψξνο γηα κειινληηθή ηνπνζέηεζε ειεθηξνλφκνπ ηειερεηξηζκνχ ηεο ζεηξήλαο (θαη απηνκαηηζκνχ) 

 

 

 
Μεηξήζεηο πξνο κηα θαηεχζπλζε θαη ζε θαηάζηαζε λελεκίαο: 

 
                ΑΠΟΣΑΗ ΑΠΟ ΣΗ ΔΙΡΗΝΑ 

 
        ΣΑΘΜΗ ΔΝΣΑΗ ΗΥΟΤ Δ ΝΣΔΙΜΠΔΛ 

 
30 κέηξα 

 
100-105 db 

 
60 κέηξα 

 
90-95 db 

 
120 κέηξα 

 
80-85 db 

Μεηξήζεηο ζηαπξνεηδψο απφ ζέζε ζεηξήλαο, απφ θαηάζηαζε λελεκίαο θαηά ηελ νπνία ιακβάλνληαη 

ηέζζεξεηο ελδείμεηο ηνπ νξγάλνπ, πξνο κηα θαηεχζπλζε θαη ζε θαηάζηαζε λελεκίαο: 

 
                   ΑΠΟΣΑΗ ΑΠΟ ΣΗ ΔΙΡΗΝΑ 

 
        ΣΑΘΜΗ ΔΝΣΑΗ ΗΥΟΤ Δ ΝΣΔΙΜΠΔΛ 

 
240 κέηξα 

 
70 db +- 2% 

 
500 κέηξα 

 
58 db +- 2% 



Σα εληφο ηνπ θηβσηίνπ πεξηερφκελα δεχμεο θαη πξνζηαζίαο ηεο ζεηξήλαο είλαη ηα παξαθάησ:  

  -   Γεληθφο δηαθφπηεο δεχμεο ηεο ζεηξήλαο κε ην δίθηπν. 

  -   Απηφκαηνο δηαθφπηεο κεηά ζεξκηθφο (ππεξέληαζεο-ππέξηαζεο) γηα ηελ πξνζηαζία ηνπ θηλεηήξα. 

  -   Αλάινγεο πξνο ηηο γξακκέο απηφκαηεο αζθάιεηεο (κε απηφκαηε επαλαθνξά). 

  -   Κνκβία ρεηξηζκνχ γηα ηα ζεκεία έλαξμεο θαη ιήμεο ηνπ ζπλαγεξκνχ. 

  -   Αλάινγνπο πξνο ηηο γξακκέο απνδέθηεο ζπλδέζεσο αγσγψλ (αθξνδέθηεο γξακκήο) θαη απνδέθηε γείσζεο. 

  -   Πιήξεο ζχζηεκα γεθχξσζεο φισλ ησλ κεηαιιηθψλ κεξψλ ησλ νξγάλσλ θαη ηνπ θηβσηίνπ . 

       -   ρεδηάγξακκα ζπλδεζκνινγίαο ηνπ θηβσηίνπ ρεηξηζκνχ, απεηθνληδφκελν ζε κεηαιιηθή ή πιαζηηθή πιάθα,   

           θαηάιιεια ζηεξεσκέλε ζε εκθαλέο ζεκείν εληφο ηνπ θηβσηίνπ ρεηξηζκνχ. 

  -   Αζθάιηζε ηνπ θηβσηίνπ ρεηξηζκνχ κε θιεηδί. 

  -  Σν θηβψηην ρεηξηζκνχ ζηελ πίζσ επηθάλεηά ηνπ λα θέξεη ζχζηεκα αλαξηήζεσο ζε θαηαθφξπθν ηνίρν. 

4. ΒΑΗ - ΤΠΟΒΑΘΡΟ 

ε θάζε πεξίπησζε ε ζεηξήλα ζα δηαζέηεη θαηάιιειν κεηαιιηθφ ππφβαζξν θαη μερσξηζηή ζπλδεφκελε βάζε. 

Σν κεηαιιηθφ ππφβαζξν έρεη ζθνπφ ηελ αλχςσζε ηνπ φινπ ζπζηήκαηνο ηεο ζεηξήλαο ζην επηζπκεηφ χςνο ησλ 

1,80κ (θαη’ ειάρηζην) απφ ην δάπεδν θαη επάλσ ζε απηφ ζα ηνπνζεηεζεί φιε ε ζεηξήλα κέρξη ηνπ θάησ κέξνπο ηεο 

πηεξσηήο. ην πάλσ κέξνο ηνπ ζα θέξεη επίπεδε πιάθα κε νπέο γηα ηελ πξνζαξκνγή κέζσ θνριηψλ ηεο βάζεο 

ηνπ ειεθηξνθηλεηήξα. 

Ζ βάζε ζα είλαη ζπλαξκνινγνχκελε θαη απνζπλαξκνινγνχκελε θαη ζα εμαζθαιίδεη ην παξαπάλσ επηζπκεηφ 

χςνο. Ζ θαηαζθεπή ηεο ζα είλαη ζηηβαξή, αλζεθηηθή ζηε δηάβξσζε κε πξνζηαηεπηηθή βαθή θαη αζθαιήο ζηηο 

αλεκνπηέζεηο. Θα δηαζέηεη δηάηαμε ζηεξέσζεο ηεο ζην δάπεδν. 

ΤΜΠΛΗΡΩΜΑΣΙΚΑ ΣΟΙΥΔΙΑ ΣΔΥΝΙΚΗ ΠΡΟΦΟΡΑ (κε πνηλή απνθιεηζκνχ) 

Η ζεηξήλα επί πνηλή απνθιεηζκνχ ζα πξέπεη λα αθνινπζεί πιήξσο ηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο ηνπ 

ππνπξγείνπ Γεκνζίαο Σάμεσο Π..Δ.Α. θαη ην πξαθηηθφ No 4/1980 ηεο επηηξνπήο Δ.Δ.Τ.Π. κε ηηο 

κεηαγελέζηεξεο ζπκπιεξψζεηο ηνπο. Η πηζηνπνίεζε ηεο ζπκκφξθσζεο κε ηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο ζα 

γίλεηαη κε πξνζθφκηζε απφθαζεο άδεηαο θπθινθνξίαο απφ ην αξκφδην γηα ηελ έγθξηζε Τπνπξγείν 

Πξνζηαζίαο ηνπ Πνιίηε / Τπεξεζία Π.ΑΜ-Π..Δ.Α. 

Δπίζεο επί πνηλή απνθιεηζκνχ ζα ζπλνδεχεηαη απφ ηα θάησζη έγγξαθα: 

-  Πηζηνπνίεζε θαηά CE. 

-  Πηζηνπνηεηηθφ Π..Δ.Α. ηνπ αξκφδηνπ Τπνπξγείνπ. πκβαηή κε ην ζχζηεκα απηφκαηνπ ηειερεηξηζκνχ                

ΣΑ/Η κέζσ ΟΣΔ  

-  Πηζηνπνηεηηθφ ερεηηθψλ κεηξήζεσλ. 

 

Δπηπιένλ επί πνηλή απνθιεηζκνχ 

1) Με ηελ ηερληθή πξνζθνξά ζα πξνζθνκηζηεί ππεχζπλε δήισζε γηα ηελ πξνζθεξφκελε εγγχεζε θαιήο 

ιεηηνπξγίαο ηεο ζεηξήλαο ηνπιάρηζηνλ γηα δχν (2) ρξφληα, απφ ηελ εκεξνκελία παξάδνζεο θαη ηνπνζέηεζεο. Οη 

εγγπήζεηο δχλαληαη λα παξέρνληαη είηε απφ ηνλ πξνκεζεπηή είηε απφ ηνπο θαηαζθεπαζηέο. 

2) Ο πξνκεζεπηήο ζα δεζκεχεηαη, κε ππεχζπλε δήισζή ηνπ, γηα 1 ζεηή ηνπιάρηζηνλ ππνζηήξημε ηεο 

ζπληήξεζεο, ηεο επηζθεπήο θαη ηεο επάξθεηαο ησλ αληαιιαθηηθψλ. 

3) Κάζε ηερληθή πξνζθνξά κε πνηλή κε απνδνρήο ηεο ζα πξέπεη λα ζπλνδεχεηαη, κε ζπκπιεξσκέλν ην θχιιν 

ζπκκφξθσζεο κε ηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο κε ππνγξαθή θαη ζθξαγίδα ηνπ δηαγσληδφκελνπ. 

4) Ζ πξνκήζεηα ζα παξαδνζεί έηνηκε γηα πιήξε ιεηηνπξγία, ηνπνζεηεκέλε ζηα ζεκεία πνπ ζα ππνδείμεη ε εηδηθή 

Δπηηξνπή ή ε Δπηηξνπή παξαιαβήο ηεο. 



 

          Σαθηηθφο Γεψξγηνο  

 Μεραλνιφγνο  Μεραληθφο ΣΔ                                               

               Σ.Τ.Γ.Λ 

ΥΔΙΡΟΚΙΝΗΣΗ ΔΙΡΗΝΑ ΤΝΑΓΔΡΜΟΤ 

Ζ ρεηξνθίλεηε ζεηξήλα απνηειείηαη απφ ηα εμήο βαζηθά ηκήκαηα: 

1. Ζρεηηθφ ζπγθξφηεκα (πηεξσηή, ζηαζεξφ θέιπθνο, πξνζηαηεπηηθφ πιέγκα, κεηαιιηθφ θάιπκκα) 

2. Μεηαιιηθφ ππφβαζξν (Βάζε) 

Ο πηεξπγνθφξνο πεξηζηξέθεηαη ρεηξνθίλεηα ράξε ζε έλαλ βξαρίνλα θαηάιιεια ζπλδεδεκέλν κε ηνλ άμνλα ηνπ. 

 

Μεηξήζεηο πξνο κηα θαηεχζπλζε ζε θαηάζηαζε λελεκίαο, απφ ηε ζέζε ηεο ζεηξήλαο ζε: 

- Απφζηαζε 1m : 120 D.B(+-3 D.B.)  

- Απφζηαζε 16m : 86 D.B(+-3 D.B.)  

- Απφζηαζε 64m : 80 D.B(+-3 D.B.) 

Βαζηθή ζπρλφηεηα : 400 Hz (εμαξηάηαη απφ ηελ ηαρχηεηα πεξηζηξνθήο) Βάξνο : 11 Kg. 

 

 

Μπηηιήλε, 09/11/2020 

 

          ΘΔΩΡΗΘΗΚΔ 

 

      Ο πληάμαο        Η αλ .Πξντζηάκελε Γ/λζεο 
        Σερληθψλ Τπεξεζηψλ Γήκνπ Μπηηιήλεο 
 
                           Μαθξή Γέζπνηλα 

  

 



ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ            ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΚΑΙ ΔΓΚΑΣΑΣΑΗ 

ΝΟΜΟ ΛΔΒΟΤ            ΗΛΔΚΣΡΟΚΙΝΗΣΩΝ ΔΙΡΗΝΩΝ 

ΓΗΜΟ ΜΤΣΙΛΗΝΗ            ΤΝΑΓΔΡΜΟΤ ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΠΡΟΣΑΙΑ 

Γ/ΝΗ ΣΔΥΝΙΚΩΝ ΤΠΗΡΔΙΩΝ 

ΣΜΗΜΑ Η/Μ ΔΡΓΩΝ & ΗΜΑΣΟΓΟΣΗΗ 

ΑΡΙΟΜ. ΜΔΛΔΣΗ: 147/2020 

 

ΤΓΓΡΑΦΗ ΤΠΟΥΡΔΩΔΩΝ 

Άξζξν 1°  

Αληηθείκελν ηεο πξνκήζεηαο 

 

Ζ παξνχζα .πγγξαθή Τπνρξεψζεσλ αθνξά ηελ πξνκήζεηα θαη εγθαηάζηαζε ειεθηξνθίλεησλ ζεηξήλσλ 

ζπλαγεξκνχ θαη ησλ απαξαηηήησλ ζπκπιεξσκαηηθψλ εμαξηεκάησλ ηνπο, γηα ηηο αλάγθεο ηεο πνιηηηθήο 

πξνζηαζίαο ηνπ Γήκνπ Μπηηιήλεο ζε πιήξε ιεηηνπξγία θαη ζχλδεζε κε ΟΣΔ. 

 

Άξζξν 2° 

Απαληήζεηο ζηα ηερληθά ζηνηρεία 

 

Οη δηαγσληδφκελνη πξέπεη λα ιάβνπλ ππφςε ηνπο ηηο πξνδηαγξαθέο ηεο παξνχζαο, ηηο νπνίεο ζα πξέπεη λα 

δψζνπλ πιήξεηο θαη ζαθείο απαληήζεηο. Δπίζεο ζα πξέπεη λα δνζνχλ πιήξε ζηνηρεία, γηα λα κπνξέζεη ε 

επηηξνπή λα πξνβεί ζε ζσζηή αμηνιφγεζε ησλ πξνζθνξψλ. 

 

Άξζξν 3° 

 Ιζρχνπζεο δηαηάμεηο 

 

Ζ ζχκβαζε ηεο πξνκήζεηαο δηέπεηαη απφ ηηο δηαηάμεηο: 

1. Σνπ Ν. 4412/16 (ΦΔΚ 147/Α708.08.2016): “Γεκφζηεο πκβάζεηο Έξγσλ, Πξνκεζεηψλ θαη Τπεξεζηψλ 

(πξνζαξκνγή ζηηο Οδεγίεο 2014/24/ΔΔ θαη 2014/25/ΔΔ)” 

2. Σνπ Γεκνηηθνχ θαη Κνηλνηηθνχ Κψδηθα (Ν. 3463/06) φπσο απηφο ηζρχεη, θαη ηδηαίηεξα ηελ παξ. 4 θαη ηελ παξ. 9 

ηνπ άξζξνπ 209 ηνπ Ν. 3463/06. 

3. Σνπ Ν.3852/2010 (ΦΔΚ 87/07.06.2010 ηεχρνο Α’): Νέα Αξρηηεθηνληθή ηεο Απηνδηνίθεζεο θαη ηεο 

Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο - Πξφγξακκα Καιιηθξάηεο, φπσο απηφο ηζρχεη. 

4. Σνπ Ν. 4555/2018 (ΦΔΚ 133/19.07.2018 ηεχρνο Α’): Μεηαξξχζκηζε ηνπ ζεζκηθνχ πιαηζίνπ ηεο Σνπηθήο 

Απηνδηνίθεζεο - Δκβάζπλζε ηεο Γεκνθξαηίαο - Δλίζρπζε ηεο πκκεηνρήο - Βειηίσζε ηεο νηθνλνκηθήο θαη 

αλαπηπμηαθήο ιεηηνπξγίαο ησλ Ο.Σ.Α. (Πξφγξακκα «ΚΛΔΗΘΔΝΖ I») 

 

 



Άξζξν 4°  

πκβαηηθά ζηνηρεία 

 

Σα ζηνηρεία ηεο ζχκβαζεο ηα νπνία ζα πξνζαξηεζνχλ ζ' απηήλ θαηά ζεηξά ηζρχνο είλαη: 

1. Σν ηηκνιφγην πξνζθνξάο 

2. Ο ελδεηθηηθφο πξνυπνινγηζκφο 

3. Ζ εηδηθή ζπγγξαθή ππνρξεψζεσλ 

4. Ζ γεληθή ζπγγξαθή ππνρξεψζεσλ 

5. Οη ηερληθέο πξνδηαγξαθέο

6. Ζ ηερληθή έθζεζε 

Άξζξν 5° 

Πξνυπνινγηζκφο θαη ηξφπνο εθηειέζεσο ηεο πξνκήζεηαο 

 

Ο ελδεηθηηθφο πξνυπνινγηζκφο ηεο πξνκήζεηαο αλέξρεηαη ζην πνζφ ησλ 16.380,00 € ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ 

ΦΠΑ 17% θαη ζα βαξχλεη ηελ πίζησζε ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ηνπ Γήκνπ ηνπ Ο.Δ. 2020 κε θσδηθφ αξηζκφ 

Κ.Α. 006722. Ζ εθηέιεζε πξνκήζεηαο δχλαηαη λα πξαγκαηνπνηεζεί κε απεπζείαο αλάζεζε κε θξηηήξην 

θαηαθχξσζεο ηελ πιένλ ζπκθέξνπζα απφ νηθνλνκηθή άπνςε πξνζθνξά βάζεη ηηκήο. 

 

Άξζξν 6° 

Υξφλνο ηζρχνο πξνζθνξάο 

 

Ο ρξφλνο ηζρχνο ησλ πξνζθνξψλ ζα είλαη ηνπιάρηζηνλ δχν (2) κήλεο απφ ηελ εκεξνκελία ιήμεο 

ππνβνιήο πξνζθνξψλ 

Σν άξζξν 97 παξ. 1,2 θαη 4 ηνπ Ν. 4412/16) αλαθέξεηαη ζρεηηθά: 

«1.Πξνζθνξά πνπ νξίδεη ρξφλν ηζρχνο κηθξφηεξν απφ απηφλ πνπ πξνβιέπεηαη ζηα έγγξαθα ηεο ζχκβαζεο 

απνξξίπηεηαη σο απαξάδεθηε. 

2.ε πεξίπησζε αηηήκαηνο γηα παξάηαζε ηεο ηζρχνο ηεο πξνζθνξάο, ζχκθσλα κε ηελ πεξίπησζε α' ηεο 

παξαγξάθνπ 1 ηνπ άξζξνπ 72, γηα ηνπο νηθνλνκηθνχο θνξείο πνπ απνδέρζεθαλ ηελ παξάηαζε, πξηλ ηε ιήμε 

ηζρχνο ησλ πξνζθνξψλ ηνπο, νη πξνζθνξέο ηζρχνπλ θαη ηνπο δεζκεχνπλ γηα ην επηπιένλ απηφ ρξνληθφ 

δηάζηεκα. 

3.ηηο δηαδηθαζίεο ζχλαςεο δεκφζηαο ζχκβαζεο πξνκεζεηψλ θαη παξνρήο γεληθψλ ππεξεζηψλ, νη 

πξνζθνξέο ηζρχνπλ θαη δεζκεχνπλ ηνπο νηθνλνκηθνχο θνξείο γηα δηάζηεκα πνπ νξίδεηαη ζηα έγγξαθα ηεο 

ζχκβαζεο θαη δελ κπνξεί λα ππεξβαίλεη ηνπο δψδεθα (12) κήλεο απφ ηελ επφκελε ηεο δηελέξγεηαο ηεο 

δηαδηθαζίαο αλάζεζεο. Ζ παξάηαζε ηεο ηζρχνο ηεο πξνζθνξάο κπνξεί λα ιακβάλεη ρψξα θαη' αλψηαην φξην 

γηα ρξνληθφ δηάζηεκα ίζν κε ηελ πξνβιεπφκελε απφ ηα έγγξαθα ηεο ζχκβαζεο αξρηθή δηάξθεηα ηζρχνο ηεο 

πξνζθνξάο. Μεηά ηε ιήμε θαη ηνπ παξαπάλσ αλψηαηνπ νξίνπ ρξφλνπ παξάηαζεο ηζρχνο ηεο πξνζθνξάο, ηα 

απνηειέζκαηα ηεο δηαδηθαζίαο αλάζεζεο καηαηψλνληαη, εθηφο αλ ε αλαζέηνπζα αξρή θξίλεη, θαηά πεξίπησζε, 

αηηηνινγεκέλα, φηη ε ζπλέρηζε ηεο δηαδηθαζίαο εμππεξεηεί ην δεκφζην ζπκθέξνλ, νπφηε νη νηθνλνκηθνί θνξείο 

πνπ ζπκκεηέρνπλ ζηε δηαδηθαζία κπνξνχλ λα επηιέμνπλ είηε λα παξαηείλνπλ ηελ πξνζθνξά ηνπο, εθφζνλ 

ηνπο δεηεζεί πξηλ ηελ πάξνδν ηνπ αλσηέξσ αλψηαηνπ νξίνπ παξάηαζεο ηεο πξνζθνξάο ηνπο είηε φρη. ηελ 

ηειεπηαία πεξίπησζε, ε δηαδηθαζία ζπλερίδεηαη κε φζνπο παξέηεηλαλ ηηο πξνζθνξέο ηνπο θαη απνθιείνληαη νη 

ινηπνί νηθνλνκηθνί θνξείο.» 



 

Άξζξν 7° 

Τπνρξεψζεηο πκκεηέρνληα 

 

Οη ζπκκεηέρνληεο νθείινπλ λα πξνζθνκίζνπλ ηελ νηθνλνκηθή ηνπο πξνζθνξά ζην πξσηφθνιιν ηνπ 

Γήκνπ κέζα ζε εληαίν ζθξαγηζκέλν θάθειν. Οη ζπκκεηέρνληεο πξέπεη λα ππνβάινπλ πξφζθνξα ζην ζχλνιν 

ησλ πξνο πξνκήζεηα εηδψλ φπσο νξίδνληαη αλσηέξσ. Ζ πξφζθνξα, κε πνηλή απνθιεηζκνχ, πξέπεη λα 

θαιχπηεη φιε ηελ πνζφηεηα ησλ πξνο πξνκήζεηα εηδψλ. 

 

 

 

 
Άξζξν 8° 

Απνδεηθηηθά Μέζα 

 

Ο πξνζσξηλφο αλάδνρνο πνπ ζα επηιεγεί, πξνο απφδεημε ηεο κε ζπλδξνκήο ησλ ιφγσλ απνθιεηζκνχ 

απφ δηαδηθαζίεο ζχλαςεο δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ ησλ παξ. 1 θαη 2 ηνπ άξζξνπ 73 ηνπ Ν4412/2016, 

ππνρξενχηαη λα πξνζθνκίζεη ζην Γήκν, φηαλ ηνπ δεηεζεί θαη πάλησο πξηλ ηελ αλάζεζε εξγαζηψλ, ηα 

απαξαίηεηα δηθαηνινγεηηθά: 

1. Απφζπαζκα Πνηληθνχ Μεηξψνπ. Ζ ππνρξέσζε απηή αθνξά ηδίσο: 

α) ζηηο πεξηπηψζεηο εηαηξεηψλ πεξηνξηζκέλεο επζχλεο (Δ.Π.Δ.) θαη πξνζσπηθψλ εηαηξεηψλ (Ο.Δ. θαη 

Δ.Δ.) θαη Η.Κ.Δ. ηδησηηθψλ θεθαιαηνπρηθψλ εηαηξεηψλ, ηνπο δηαρεηξηζηέο, 

β) ζηηο πεξηπηψζεηο αλψλπκσλ εηαηξεηψλ (Α.Δ.), ηνλ Γηεπζχλνληα χκβνπιν, θαζψο θαη φια ηα κέιε 

ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ, (άξζξν 80 παξ. 2 ηνπ Ν 4412/2016) 

γ) ζε φιεο ηηο ππφινηπεο πεξηπηψζεηο λνκηθψλ πξνζψπσλ, ην λφκηκν εθπξφζσπν ·
:
 

2. Φνξνινγηθή Δλεκεξφηεηα 

3. Αζθαιηζηηθή Δλεκεξφηεηα (άξζξν 73 παξ. 2 ηνπ Ν4412/2016) 

4. Απνδεηθηηθά έγγξαθα λνκηκνπνίεζεο θαη παξαζηαηηθά εθπξνζψπεζεο (εάλ ν 

νηθνλνκηθφο θνξέαο ζπκκεηέρεη κε αληηπξφζσπφ ηνπ) (Άξζξν 93 ηνπ Ν4412/2116) 

5. Πηζηνπνηεηηθφ εγγξαθήο ζην Δπηκειεηήξην 

6. Τπεχζπλε δήισζε ηνπ άξζξνπ 8 ηνπ Ν 1599/86, ζηελ νπνία ζα δειψλεη φηη ηεξεί ηηο ππνρξεψζεηο 

πνπ απνξξένπλ απφ ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 18 ηνπ Ν. 4412/2016 πεξί πεξηβαιινληηθήο, 

θνηλσληθναζθαιηζηηθήο θαη εξγαηηθήο λνκνζεζίαο. 

 

Άξζξν 9° 

χκβαζε 

 

1. Μεηά ηελ θνηλνπνίεζε ηεο αλάζεζεο ηεο πξνκήζεηαο ζηνλ αλάδνρν πξνκεζεπηή θαη ηελ ππνβνιή 

απφ απηφλ, εθφζνλ απαηηείηαη, εγγχεζεο, θαιήο εθηέιεζεο, θαηαξηίδεηαη απφ ηελ ππεξεζία ε ζρεηηθή 

ζχκβαζε πνπ ππνγξάθεηαη θαη απφ ηα δχν κέξε. 

2. Ζ χκβαζε ζπληάζζεηαη κε βάζε ηνπο φξνπο ηεο ζρεηηθήο πξφζθιεζεο γηα ππνβνιή πξνζθνξψλ θαη 

ηεο ζρεηηθήο κειέηεο ηεο ππεξεζίαο. Ζ ζχκβαζε ππνγξάθεηαη απφ ηνλ Γήκαξρν. 



Άξζξν 10° 

Γηάξθεηα ζχκβαζεο 

 

Ζ ρξνληθή δηάξθεηα ηεο ζχκβαζεο είλαη έλαο (1) κήλαο απφ ηελ εκεξνκελία ππνγξαθήο ηεο ζχκβαζεο. 

Με αηηηνινγεκέλε απφθαζε ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο, χζηεξα απφ εηζήγεζε ηεο ππεξεζίαο πνπ δηνηθεί ηε 

ζχκβαζε, ε ζπλνιηθή δηάξθεηα ηεο ζχκβαζεο κπνξεί λα παξαηείλεηαη κέρξη ην 50% απηήο, χζηεξα απφ 

ζρεηηθφ αίηεκα ηνπ αλαδφρνπ πνπ ππνβάιιεηαη πξηλ απφ ηε ιήμε ηεο δηάξθεηάο ηεο, ζε αληηθεηκεληθά 

δηθαηνινγεκέλεο πεξηπηψζεηο πνπ δελ νθείινληαη ζε ππαηηηφηεηα ηνπ αλαδφρνπ. Αλ ιήμεη ε ζπλνιηθή δηάξθεηα 

ηεο ζχκβαζεο, ρσξίο λα ππνβιεζεί εγθαίξσο αίηεκα παξάηαζεο ή, αλ ιήμεη ε παξαηαζείζα, θαηά ηα 

αλσηέξσ, δηάξθεηα, ρσξίο λα ππνβιεζνχλ ζηελ αλαζέηνπζα αξρή ηα παξαδνηέα ηεο ζχκβαζεο, ν αλάδνρνο 

θεξχζζεηαη έθπησηνο, (άξζξν 217 Ν. 4412/16). 

 

 

 
Άξζξν 11° 

       Υξφλνο παξάδνζεο πιηθψλ  

Σν άξζξν 206 Ν. 4412/16 αλαθέξεη ζρεηηθά: 

«1.0 πξνκεζεπηήο ππνρξενχηαη λα παξαδίδεη ην πιηθφ κέζα ζηα ρξνληθά φξηα θαη κε ηνλ ηξφπν πνπ νξίδεη ε 

ζχκβαζε. Ο ζπκβαηηθφο ρξφλνο παξάδνζεο ησλ πιηθψλ κπνξεί λα παξαηείλεηαη ππφ ηηο αθφινπζεο 

ζσξεπηηθέο πξνυπνζέζεηο: 

α) ηεξνχληαη νη φξνη ηεο δηάηαμεο ηνπ άξζξνπ 132, 

β) έρεη εθδνζεί αηηηνινγεκέλε απφθαζε ηνπ αξκφδηνπ απνθαηλφκελνπ νξγάλνπ ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο κεηά 

απφ γλσκνδφηεζε αξκνδίνπ ζπιινγηθνχ νξγάλνπ είηε κε πξσηνβνπιία ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο θαη εθφζνλ 

ζπκθσλεί ν πξνκεζεπηήο είηε χζηεξα απφ ζρεηηθφ αίηεκα ηνπ πξνκεζεπηή ην νπνίν ππνβάιιεηαη ππνρξεσηηθά 

πξηλ απφ ηε ιήμε ηνπ ζπκβαηηθνχ ρξφλνπ, . . . , 

γ) ην ρξνληθφ δηάζηεκα ηεο παξάηαζεο είλαη ίζν ή κηθξφηεξν απφ ηνλ αξρηθφ ζπκβαηηθφ ρξφλν παξάδνζεο. 

2. ηελ πεξίπησζε παξάηαζεο ηνπ ζπκβαηηθνχ ρξφλνπ παξάδνζεο, ν ρξφλνο παξάηαζεο δελ 

ζπλππνινγίδεηαη ζην ζπκβαηηθφ ρξφλν παξάδνζεο. 

3. Ζ απφθαζε παξάηαζεο εθδίδεηαη εληφο επιφγνπ ρξνληθνχ δηαζηήκαηνο απφ ηελ ππνβνιή ηνπ ζρεηηθνχ 

αηηήκαηνο ηνπ πξνκεζεπηή. 

4. ηελ πεξίπησζε παξάηαζεο ηνπ ζπκβαηηθνχ ρξφλνπ παξάδνζεο ζπλεπεία ιφγσλ αλσηέξαο βίαο ή άιισλ 

ηδηαηηέξσο ζνβαξψλ ιφγσλ πνπ θαζηζηνχλ αληηθεηκεληθψο αδχλαηε ηελ εκπξφζεζκε παξάδνζε ησλ 

ζπκβαηηθψλ εηδψλ, δελ επηβάιινληαη θπξψζεηο. ε θάζε άιιε πεξίπησζε παξάηαζεο ηνπ ζπκβαηηθνχ ρξφλνπ 

παξάδνζεο, επηβάιινληαη νη θπξψζεηο πνπ πξνβιέπνληαη ζην άξζξν 207. 

5. Δάλ ιήμεη ν ζπκβαηηθφο ρξφλνο παξάδνζεο, ρσξίο λα ππνβιεζεί εγθαίξσο αίηεκα παξάηαζεο ή, εάλ ιήμεη ν 

παξαηαζείο, θαηά ηα αλσηέξσ, ρξφλνο, ρσξίο λα παξαδνζεί ην πιηθφ, ν πξνκεζεπηήο θεξχζζεηαη έθπησηνο. 

6. Ο πξνκεζεπηήο ππνρξενχηαη λα εηδνπνηεί ηελ ππεξεζία πνπ εθηειεί ηελ πξνκήζεηα, ηελ απνζήθε ππνδνρήο 

ησλ πιηθψλ θαη ηελ επηηξνπή παξαιαβήο, γηα ηελ εκεξνκελία πνπ πξνηίζεηαη λα παξαδψζεη ην πιηθφ, 

ηνπιάρηζηνλ πέληε (5) εξγάζηκεο εκέξεο λσξίηεξα. 

7. Μεηά απφ θάζε πξνζθφκηζε πιηθνχ ζηελ απνζήθε ππνδνρήο απηψλ, ν πξνκεζεπηήο ππνρξενχηαη λα 

ππνβάιεη ζηελ ππεξεζία απνδεηθηηθφ, ζεσξεκέλν απφ ηνλ ππεχζπλν ηεο απνζήθεο, ζην νπνίν αλαθέξεηαη ε 

εκεξνκελία πξνζθφκηζεο, ην πιηθφ, ε πνζφηεηα θαη ν αξηζκφο ηεο ζχκβαζεο ζε εθηέιεζε ηεο νπνίαο 

πξνζθνκίζηεθε.» 

 



Άξζξν 12° 

      Παξαιαβή πιηθψλ  

Σν άξζξν 208 Ν. 4412/16 αλαθέξεη ζρεηηθά: 

«1.Ζ παξαιαβή ησλ πιηθψλ γίλεηαη απφ ηηο επηηξνπέο ηεο παξαγξάθνπ 5 ηνπ άξζξνπ 221. 

2. Καηά ηε δηαδηθαζία παξαιαβήο ησλ πιηθψλ δηελεξγείηαη πνηνηηθφο θαη πνζνηηθφο έιεγρνο θαη θαιείηαη λα 

παξαζηεί, εθφζνλ ην επηζπκεί, ν πξνκεζεπηήο. Ζ ζχκβαζε κπνξεί λα πξνβιέπεη φηη ν πνηνηηθφο έιεγρνο 

γίλεηαη κε έλαλ ή πεξηζζφηεξνπο απφ ηνπο παξαθάησ ηξφπνπο: 

α) Με καθξνζθνπηθή εμέηαζε. 

3. Γηα ηελ παξαθνινχζεζε ηεο εθπιήξσζεο ησλ ζπκβαηηθψλ ππνρξεψζεσλ ηνπ αλαδφρνπ ε επηηξνπή 

παξαθνινχζεζεο θαη παξαιαβήο, πξνβαίλεη ζηνλ απαηηνχκελν έιεγρν ηεο ζπκκφξθσζεο ηνπ αλαδφρνπ ζηα 

πξνβιεπφκελα ζηελ ζχκβαζε γηα ηελ εγγπεκέλε ιεηηνπξγία θαζ’ φινλ ηνλ ρξφλν ηζρχνο ηεο ηεξψληαο ζρεηηθά 

πξαθηηθά. ε πεξίπησζε κε ζπκκφξθσζεο ηνπ αλαδφρνπ πξνο ηηο ζπκβαηηθέο ηνπ ππνρξεψζεηο, επηηξνπή 

εηζεγείηαη ζην απνθαηλφκελν φξγαλν ηεο ζχκβαζεο ηελ έθπησζε ηνπ αλαδφρνπ. 

4. Μέζα ζε έλα (1) κήλα απφ ηελ ιήμε ηνπ πξνβιεπφκελνπ ρξφλνπ ηεο εγγπεκέλεο ιεηηνπξγίαο ε επηηξνπή 

παξαθνινχζεζεο θαη παξαιαβήο ζπληάζζεη ζρεηηθφ πξσηφθνιιν παξαιαβήο ηεο εγγπεκέλεο ιεηηνπξγίαο, ζην 

νπνίν απνθαίλεηαη γηα ηελ ζπκκφξθσζε ηνπ αλαδφρνπ ζηηο απαηηήζεηο ηεο ζχκβαζεο. ε πεξίπησζε κε 

ζπκκφξθσζεο, νιηθήο ή κεξηθήο, ηνπ αλαδφρνπ, ην ζπιινγηθφ φξγαλν κπνξεί λα πξνηείλεη ηελ νιηθή ή κεξηθή 

θαηάπησζε ηεο εγγπήζεσο θαιήο ιεηηνπξγίαο πνπ πξν βιέπεηαη ζην άξζξν 72. Σν πξσηφθνιιν εγθξίλεηαη απφ 

ην αξκφδην απνθαηλφκελν φξγαλν.» 

Σν χςνο ηεο εγγχεζεο ηεο θαιήο ιεηηνπξγίαο αληηζηνηρεί ζε πνζνζηφ 3% ηεο ζπλνιηθήο ζπκβαηηθήο αμίαο 

ρσξίο λα ππνινγίδεηαη ν Φ.Π.Α. γηα ρξνληθφ δηάζηεκα εηθνζηηεζζάξσλ (24) κελψλ, ην νπνίν αξρίδεη απφ ηελ 

εκεξνκελία παξάδνζεο ησλ εηδψλ. 

 

Άξζξν 13° 

       Οινθιήξσζή εθηέιεζεο ζχκβαζεο  

Σν άξζξν 202 Ν. 4412/16 αλαθέξεη ζρεηηθά: 

«Ζ ζχκβαζε ζεσξείηαη φηη εθηειέζηεθε φηαλ ζπληξέρνπλ νη εμήο πξνυπνζέζεηο: α) ε πεξίπησζε πξνκήζεηαο 

παξαδφζεθε νιφθιεξε ε πνζφηεηα ή, ζε πεξίπησζε δηαηξεηνχ πιηθνχ, ε πνζφηεηα πνπ παξαδφζεθε 

ππνιείπεηαη ηεο ζπκβαηηθήο, θαηά κέξνο πνπ θξίλεηαη σο αζήκαλην απφ ην αξκφδην φξγαλν. ε πεξίπησζε 

παξνρήο ππεξεζηψλ απηέο παξαζρέζεθαλ ζην ζχλνιν ηνπο ή ζε πεξίπησζε δηαηξεηήο ππεξεζίαο, ην 

αληηθείκελν πνπ παξαδφζεθε ππνιείπεηαη ηνπ ζπκβαηηθνχ, θαηά κέξνο πνπ θξίλεηαη σο αζήκαλην απφ ην 

αξκφδην φξγαλν θαη έρεη παξέιζεη ε θαηαιεθηηθή εκεξνκελία γηα ηελ πεξαίσζε ηεο ζχκβαζεο πνπ έρεη ηεζεί 

ζηελ δηαθήξπμε. 

β) Παξαιήθζεθαλ νξηζηηθά πνζνηηθά θαη πνηνηηθά ηα πιηθά πνπ παξαδφζεθαλ. 

γ) Σνπνζεηήζεθαλ θαη ζπλδέζεθαλ κε ζπζηήκαηα ηνπ ΟΣΔ θαη δνθηκάζηεθαλ (παξνπζία ππαιιήινπ ηνπ 

ΟΣΔ) ζε πιήξε ιεηηνπξγία. 

δ)  Έγηλε ε απνπιεξσκή ηνπ ζπκβαηηθνχ ηηκήκαηνο, αθνχ πξνεγνπκέλσο επηβιήζεθαλ θπξψζεηο ή εθπηψζεηο 

θαη 

ε) Δθπιεξψζεθαλ θαη νη ινηπέο ζπκβαηηθέο ππνρξεψζεηο θαη απφ ηα δχν ζπκβαιιφκελα κέξε θαη 

απνδεζκεχζεθαλ νη ζρεηηθέο εγγπήζεηο θαηά ηα πξνβιεπφκελα απφ ηε ζχκβαζε.» 



           Άξζξν 14° 

Πξνέιεπζε ησλ πξνζθεξφκελσλ πιηθψλ 

 

Απαηηείηαη νη ελδηαθεξφκελνη πξνκεζεπηέο λα ζπκπιεξψζνπλ ζην αληίζηνηρν πεδίν ηεο πξνζθνξάο, ηελ ρψξα 

θαηαζθεπήο - παξαγσγήο ησλ πξνζθεξνκέλσλ πιηθψλ. Ζ ζπκπιήξσζε ηεο ρψξαο θαηαζθεπήο ησλ πιηθψλ 

είλαη απαξαίηεηε πξνθεηκέλνπ λα ζπκπιεξσζνχλ ηα ζρεηηθά πεδία ζην Κεληξηθφ Ζιεθηξνληθφ Μεηξψν 

Γεκνζίσλ πκβάζεσλ. 

 

 

 

 
          Άξζξν 15° 

            Σξνπνπνίεζε ζπκβάζεσλ θαηά ηε δηάξθεηα ηνπο 

 

Σν άξζξν 132 Ν. 4412/16 αλαθέξεη ζρεηηθά: 

«1. Οη ζπκβάζεηο θαη νη ζπκθσλίεο-πιαίζην κπνξνχλ λα ηξνπνπνηνχληαη ρσξίο λέα δηαδηθαζία ζχλαςεο 

ζχκβαζεο ζε νπνηαδήπνηε απφ ηηο αθφινπζεο πεξηπηψζεηο: 

α) φηαλ νη ηξνπνπνηήζεηο, αλεμαξηήησο ηεο ρξεκαηηθήο αμίαο ηνπο, πξνβιέπνληαη ζε ζαθείο, αθξηβείο θαη ξεηέο 

ξήηξεο αλαζεψξεζεο ζηα αξρηθά έγγξαθα ηεο ζχκβαζεο ζηηο νπνίεο κπνξεί λα πεξηιακβάλνληαη θαη ξήηξεο 

αλαζεψξεζεο ηηκψλ ή πξναηξέζεηο. Οη ξήηξεο απηέο αλαθέξνπλ ην αληηθείκελν θαη ηε θχζε ησλ ελδερφκελσλ 

ηξνπνπνηήζεσλ ή πξναηξέζεσλ, θαζψο θαη ηνπο φξνπο ππφ ηνπο νπνίνπο κπνξνχλ λα ελεξγνπνηεζνχλ. Γελ 

πξνβιέπνπλ ηξνπνπνηήζεηο ή πξναηξέζεηο πνπ ελδέρεηαη λα κεηαβάινπλ ηε ζπλνιηθή θχζε ηεο ζχκβαζεο ή 

ηεο ζπκθσλίαο- πιαίζην. 
 

β) γηα ηα ζπκπιεξσκαηηθά έξγα, ππεξεζίεο ή αγαζά απφ ηνλ αξρηθφ αλάδνρν, ηα νπνία θαηέζηεζαλ αλαγθαία 

θαη δελ πεξηιακβάλνληαλ ζηελ αξρηθή ζχκβαζε, εθφζνλ ε αιιαγή αλαδφρνπ: 

αα) δελ κπνξεί λα γίλεη γηα νηθνλνκηθνχο ή ηερληθνχο ιφγνπο, π.ρ. απαηηήζεηο ελαιιαμηκφηεηαο ή 

δηαιεηηνπξγηθφηεηαο κε ηνλ πθηζηάκελν εμνπιηζκφ, ππεξεζίεο ή εγθαηαζηάζεηο πνπ παξαζρέζεθαλ κε ηε 

δηαδηθαζία ζχλαςεο ηεο αξρηθήο ζχκβαζεο, θαη 

ββ) ζα ζπλεπαγφηαλ ζεκαληηθά πξνβιήκαηα ή νπζηαζηηθή επηθάιπςε δαπαλψλ γηα ηελ αλαζέηνπζα αξρή. 

Ωζηφζν, νπνηαδήπνηε αχμεζε ηεο ηηκήο δελ ππεξβαίλεη ην πελήληα ηνηο εθαηφ (50%) ηεο αμίαο ηεο αξρηθήο 

ζχκβαζεο. ε πεξίπησζε δηαδνρηθψλ ηξνπνπνηήζεσλ, ε ζσξεπηηθή αμία ησλ ηξνπνπνηήζεσλ απηψλ δελ 

κπνξεί λα ππεξβαίλεη ην πελήληα ηνηο εθαηφ (50%) ηεο αμίαο ηεο αξρηθήο ζχκβαζεο ή ηεο ζπκθσλίαο-πιαίζην. 

Οη επαθφινπζεο ηξνπνπνηήζεηο δελ πξέπεη λα απνζθνπνχλ ζηελ απνθπγή εθαξκνγήο ηνπ παξφληνο Βηβιίνπ 

(άξζξα 3 έσο 221). 

γ) φηαλ πιεξνχληαη ζσξεπηηθά νη αθφινπζεο πξνυπνζέζεηο: 

αα) ε αλάγθε ηξνπνπνίεζεο πξνέθπςε ιφγσ πεξηζηάζεσλ πνπ δελ ήηαλ δπλαηφλ λα πξνβιεθζνχλ απφ κηα 

επηκειή αλαζέηνπζα αξρή, 

αα) ε ηξνπνπνίεζε δελ κεηαβάιιεη ηε ζπλνιηθή θχζε ηεο ζχκβαζεο, 

ββ) νπνηαδήπνηε αχμεζε ηεο ηηκήο δελ ππεξβαίλεη ην 50% ηεο αμίαο ηεο αξρηθήο ζχκβαζεο ή ηεο ζπκθσλίαο-

πιαίζην. ε πεξίπησζε δηαδνρηθψλ ηξνπνπνηήζεσλ, ε ζσξεπηηθή αμία ησλ ηξνπνπνηήζεσλ απηψλ δελ κπνξεί 

λα ππεξβαίλεη ην 50% ηεο αμίαο ηεο αξρηθήο ζχκβαζεο ή ηεο ζπκθσλίαο-πιαίζην. 

 

 



Οη επαθφινπζεο ηξνπνπνηήζεηο δελ πξέπεη λα απνζθνπνχλ ζηελ απνθπγή εθαξκνγήο ηνπ παξφληνο Βηβιίνπ, 

δ) φηαλ έλαο λένο αλάδνρνο ππνθαζηζηά εθείλνλ ζηνλ νπνίν αλαηέζεθε αξρηθά ε ζχκβαζε απφ ηελ αλαζέηνπζα 

αξρή, ζπλεπεία: 

αα) ξεηήο ξήηξαο αλαζεψξεζεο ή πξναίξεζεο, ζχκθσλεο κε ηελ πεξίπησζε α’ , ββ) νιηθήο ή κεξηθήο 

δηαδνρήο ηνπ αξρηθνχ αλαδφρνπ, ιφγσ εηαηξηθήο αλαδηάξζξσζεο, πεξηιακβαλφκελσλ ηεο εμαγνξάο, ηεο 

απνξξφθεζεο, ηεο ζπγρψλεπζεο ή θαηαζηάζεσλ αθεξεγγπφηεηαο ηδίσο ζην πιαίζην πξνπησρεπηηθψλ ή 

πησρεπηηθψλ δηαδηθαζηψλ, απφ άιινλ νηθνλνκηθφ θνξέα, ν νπνίνο πιεξνί ηα θξηηήξηα πνηνηηθήο επηινγήο πνπ 

θαζνξίζηεθαλ αξρηθά, ππφ ηνλ φξν φηη ε δηαδνρή δελ ζπλεπάγεηαη άιιεο νπζηψδεηο ηξνπνπνηήζεηο ηεο 

ζχκβαζεο θαη δελ γίλεηαη κε ζθνπφ ηελ απνθπγή ηεο εθαξκνγήο ηνπ παξφληνο Βηβιίνπ ή 

γγ) πεξίπησζεο πνπ ε αλαζέηνπζα αξρή αλαιακβάλεη ηηο ππνρξεψζεηο ηνπ θχξηνπ αλαδφρνπ έλαληη ησλ 

ππεξγνιάβσλ ηνπ θαη εθφζνλ ε δπλαηφηεηα απηή πξνβιέπεηαη ζηηο θείκελεο δηαηάμεηο, ζχκθσλα κε ην άξζξν 

131, 

ε) φηαλ νη ηξνπνπνηήζεηο, αλεμαξηήησο ηεο αμίαο ηνπο, δελ είλαη νπζηψδεηο θαηά ηελ έλλνηα ηεο παξ. 4. 

Οη αλαζέηνπζεο αξρέο πνπ ηξνπνπνηνχλ κία ζχκβαζε ζηηο πεξηπηψζεηο ησλ πεξηπηψζεσλ β' θαη γ' 

δεκνζηεχνπλ ζρεηηθή γλσζηνπνίεζε ζηελ Δπίζεκε Δθεκεξίδα ηεο Έλσζεο. Ζ γλσζηνπνίεζε απηή πεξηέρεη ηηο 

πιεξνθνξίεο πνπ πξνβιέπνληαη ζην Μέξνο Ε' ηνπ Παξαξηήκαηνο V ηνπ Πξνζαξηήκαηνο Α' θαη δεκνζηεχεηαη, 

ζχκθσλα κε ην άξζξν 65. 

2. Υσξίο  λα απαηηείηαη επαιήζεπζε αλ ηεξνχληαη νη πξνυπνζέζεηο ησλ πεξηπηψζεσλ α
’
 έσο δ

’
 ηεο παξ. 4, νη 

ζπκβάζεηο κπνξεί λα ηξνπνπνηνχληαη ρσξίο λέα δηαδηθαζία ζχλαςεο δεκφζηαο ζχκβαζεο, ζχκθσλα κε ην 

παξφλ Βηβιίν, εθφζνλ ε αμία ηεο ηξνπνπνίεζεο είλαη θαηψηεξε θαη ησλ δχν αθφινπζσλ ηηκψλ: 

α) ησλ θαηψηαησλ νξίσλ ηνπ άξζξνπ 5, θαη 

β) ηνπ δέθα ηνηο εθαηφ (10%) ηεο αμίαο ηεο αξρηθήο ζχκβαζεο γηα ηηο ζπκβάζεηο ππεξεζηψλ θαη πξνκεζεηψλ θαη 

ηνπ 15% ηεο αμίαο ηεο αξρηθήο ζχκβαζεο γηα ηηο ζπκβάζεηο έξγσλ. 

Ζ ηξνπνπνίεζε δελ κπνξεί λα κεηαβάιεη ηε ζπλνιηθή θχζε ηεο ζχκβαζεο ή ηεο ζπκθσλίαο- πιαίζην. ε 

πεξίπησζε δηαδνρηθψλ ηξνπνπνηήζεσλ, ε αμία ηνπο ππνινγίδεηαη βάζεη ηεο θαζαξήο ζσξεπηηθήο αμίαο ησλ 

δηαδνρηθψλ ηξνπνπνηήζεσλ. 

3. Γηα ηνλ ππνινγηζκφ ηεο ηηκήο πνπ πξνβιέπεηαη ζηελ παξ. 2 θαη ζηηο πεξηπηψζεηο β' θαη γ' ηεο παξ. 1, φηαλ ε 

ζχκβαζε πεξηιακβάλεη ξήηξα ηηκαξηζκηθήο αλαπξνζαξκνγήο, ε αλαπξνζαξκνζκέλε ηηκή είλαη ε ηηκή 

αλαθνξάο. 

4.Ζ ηξνπνπνίεζε ζχκβαζεο ή ζπκθσλίαο-πιαίζην θαηά ηε δηάξθεηά ηεο ζεσξείηαη νπζηψδεο θαηά ηελ έλλνηα ηεο 

πεξίπησζεο ε' ηεο παξ. 1, εθφζνλ θαζηζηά ηε ζχκβαζε ή ηε ζπκθσλία- πιαίζην νπζησδψο δηαθνξεηηθή, σο 

πξνο ηνλ ραξαθηήξα, απφ ηελ αξρηθψο ζπλαθζείζα.  

ε θάζε πεξίπησζε, κε ηελ επηθχιαμε ησλ παξαγξάθσλ 1 θαη 2, κία ηξνπνπνίεζε ζεσξείηαη νπζηψδεο φηαλ 

πιεξνί κία ή πεξηζζφηεξεο απφ ηηο αθφινπζεο πξνυπνζέζεηο: 

α) ε ηξνπνπνίεζε εηζάγεη φξνπο νη νπνίνη, εάλ είραλ απνηειέζεη κέξνο ηεο αξρηθήο δηαδηθαζίαο ζχλαςεο 

ζχκβαζεο, ζα είραλ επηηξέςεη ηε ζπκκεηνρή δηαθνξεηηθψλ ππνςεθίσλ απφ απηνχο πνπ επηιέρζεθαλ αξρηθψο 

ή ζηελ απνδνρή άιιεο πξνζθνξάο απφ εθείλε πνπ επειέγε αξρηθψο ή ζα πξνζέιθπαλ θαη άιινπο 

ζπκκεηέρνληεο ζηε δηαδηθαζία ζχλαςεο ζχκβαζεο, . .. . 

β) ε ηξνπνπνίεζε αιιάδεη ηελ νηθνλνκηθή ηζνξξνπία ηεο ζχκβαζεο ή ηεο ζπκθσλίαο-πιαίζην ππέξ ηνπ 

αλαδφρνπ, θαηά ηξφπν πνπ δελ πξνβιεπφηαλ ζηελ αξρηθή ζχκβαζε ή ζπκθσλία- πιαίζην, 

γ) ε ηξνπνπνίεζε επεθηείλεη ζεκαληηθά ην αληηθείκελν ηεο ζχκβαζεο ή ηεο ζπκθσλίαο-πιαίζην, 

δ) φηαλ λένο αλάδνρνο ππνθαζηζηά εθείλνλ ζηνλ νπνίν είρε αλαηεζεί αξρηθψο ε ζχκβαζε ζε πεξηπηψζεηο 

δηαθνξεηηθέο απφ ηηο πξνβιεπφκελεο ζηελ πεξίπησζε δ' ηεο παξαγξάθνπ 1. 

 



5. Απαηηείηαη λέα δηαδηθαζία ζχλαςεο ζχκβαζεο, ζχκθσλα κε ην παξφλ Βηβιίν, γηα ηξνπνπνηήζεηο ησλ 

δηαηάμεσλ κίαο δεκφζηαο ζχκβαζεο ή κίαο ζπκθσλίαο-πιαίζην θαηά ηε δηάξθεηά ηνπο, πνπ είλαη δηαθνξεηηθέο 

απφ ηηο πξνβιεπφκελεο ζηηο παξαγξάθνπο 1 θαη 2.» 

 

 

                                                                                Άξζξν 16° 

        Πξνεγνχκελε γλψκε γηα ηελ ηξνπνπνίεζε ζχκβαζεο  

 

Σν άξζξν 201 Ν. 4412/16 αλαθέξεη ζρεηηθά: 

«Ζ ηξνπνπνίεζε ηεο ζχκβαζεο θαηά ην άξζξν 132, γίλεηαη χζηεξα απφ γλσκνδφηεζε ηνπ αξκνδίνπ 

νξγάλνπ.» 

 

 

 

   Άξζξν 17° 

    Γηθαίσκα κνλνκεξνχο ιχζεο ηεο ζχκβαζεο  

 

 Σν άξζξν 133 Ν. 4412/16 αλαθέξεη ζρεηηθά: 

«1.Οη αλαζέηνπζεο αξρέο κπνξνχλ, ππφ ηηο πξνυπνζέζεηο πνπ νξίδνπλ νη θείκελεο δηαηάμεηο, λα 

θαηαγγέιινπλ κηα δεκφζηα ζχκβαζε θαηά ηε δηάξθεηα ηεο εθηέιεζήο ηεο, εθφζνλ: 

α) ε ζχκβαζε έρεη ππνζηεί νπζηψδε ηξνπνπνίεζε, πνπ ζα απαηηνχζε λέα δηαδηθαζία ζχλαςεο ζχκβαζεο 

δπλάκεη ηνπ άξζξνπ 132, 

β) ν αλάδνρνο, θαηά ην ρξφλν ηεο αλάζεζεο ηεο ζχκβαζεο, ηεινχζε ζε κηα απφ ηηο θαηαζηάζεηο πνπ 

αλαθέξνληαη ζηελ παξάγξαθν 1 ηνπ άξζξνπ 73 θαη, σο εθ ηνχηνπ, ζα έπξεπε λα έρεη απνθιεηζηεί απφ ηε 

δηαδηθαζία ηεο ζχλαςεο ζχκβαζεο, 

γ) ε ζχκβαζε δελ έπξεπε λα αλαηεζεί ζηνλ αλάδνρν ιφγσ ζνβαξήο παξαβίαζεο ησλ ππνρξεψζεσλ πνπ 

ππέρεη απφ ηηο πλζήθεο θαη ηελ Οδεγία 2014/24/ΔΔ, ε νπνία έρεη αλαγλσξηζηεί κε απφθαζε ηνπ 

Γηθαζηεξίνπ ηεο Έλσζεο ζην πιαίζην δηαδηθαζίαο δπλάκεη ηνπ άξζξνπ 258 ηεο ΛΔΔ. 

2. Οη αλαζέηνπζεο αξρέο, ππφ ηηο πξνυπνζέζεηο πνπ νξίδνπλ νη θείκελεο δηαηάμεηο, θαηαγγέιινπλ 

ππνρξεσηηθά κηα δεκφζηα ζχκβαζε θαηά ηε δηάξθεηα ηεο εθηέιεζήο ηεο, εθφζνλ ζπληξέρεη ε πεξίπησζε ηεο 

παξ. 5 ή ηεο παξ. 7 ηνπ άξζξνπ 68 ηνπ λ. 3863/2010 (Α
1
 115)». 

 

 

Άξζξν 18° 

Κπξψζεηο γηα εθπξφζεζκε παξάδνζε πξνκήζεηαο  

Σν άξζξν 207 Ν. 4412/16 αλαθέξεη ζρεηηθά: 

«1. Αλ ην πιηθφ θνξησζεί παξαδνζεί ή αληηθαηαζηαζεί κεηά ηε ιήμε ηνπ ζπκβαηηθνχ ρξφλνπ θαη κέρξη ιήμεο 

ηνπ ρξφλνπ ηεο παξάηαζεο πνπ ρνξεγήζεθε, ζχκθσλα κε ην άξζξν 209, επηβάιιεηαη πξφζηηκν 5% επί ηεο 

ζπκβαηηθήο αμίαο ηεο πνζφηεηαο πνπ παξαδφζεθε εθπξφζεζκα. 



2. Σν παξαπάλσ πξφζηηκν ππνινγίδεηαη επί ηεο ζπκβαηηθήο αμίαο ησλ εθπξφζεζκα παξαδνζέλησλ 

πιηθψλ, ρσξίο ΦΠΑ. Δάλ ηα πιηθά πνπ παξαδφζεθαλ εθπξφζεζκα επεξεάδνπλ ηε ρξεζηκνπνίεζε ησλ 

πιηθψλ πνπ παξαδφζεθαλ εκπξφζεζκα, ην πξφζηηκν ππνινγίδεηαη επί ηεο ζπκβαηηθήο αμίαο ηεο ζπλνιηθήο 

πνζφηεηαο απηψλ. 

3. Καηά ηνλ ππνινγηζκφ ηνπ ρξνληθνχ δηαζηήκαηνο ηεο θαζπζηέξεζεο γηα θφξησζε παξάδνζε ή 

αληηθαηάζηαζε ησλ πιηθψλ, κε απφθαζε ηνπ απνθαηλνκέλνπ νξγάλνπ, χζηεξα απφ γλσκνδφηεζε ηνπ 

αξκνδίνπ νξγάλνπ, δελ ιακβάλεηαη ππφςε ν ρξφλνο πνπ παξήιζε πέξαλ ηνπ εχινγνπ, θαηά ηα δηάθνξα 

ζηάδηα ησλ δηαδηθαζηψλ, γηα ην νπνίν δελ επζχλεηαη ν πξνκεζεπηήο θαη παξαηείλεηαη, αληίζηνηρα, ν ρξφλνο 

θφξησζεο - παξάδνζεο. 

4. Δθφζνλ ν πξνκεζεπηήο έρεη ιάβεη πξνθαηαβνιή, εθηφο απφ ην πξνβιεπφκελν θαηά ηα αλσηέξσ 

πξφζηηκν, θαηαινγίδεηαη ζε βάξνο ηνπ θαη ηφθνο επί ηνπ πνζνχ ηεο πξνθαηαβνιήο, πνπ ππνινγίδεηαη απφ 

ηελ επφκελε ηεο ιήμεο ηνπ ζπκβαηηθνχ ρξφλνπ, κέρξη ηελ πξνζθφκηζε 

ηνπ ζπκβαηηθνχ πιηθνχ, κε ην ηζρχνλ θάζε θνξά αλψηαην φξην ηνπ πνζνζηνχ ηνπ ηφθνπ ππεξεκεξίαο. 

5. Ζ είζπξαμε ηνπ πξνζηίκνπ θαη ησλ ηφθσλ επί ηεο πξνθαηαβνιήο γίλεηαη κε παξαθξάηεζε απφ ην πνζφ 

πιεξσκήο ηνπ πξνκεζεπηή ή, ζε πεξίπησζε αλεπάξθεηαο ή έιιεηςεο απηνχ, κε ηζφπνζε θαηάπησζε ηεο 

εγγχεζεο θαιήο εθηέιεζεο θαη πξνθαηαβνιήο αληίζηνηρα, εθφζνλ ν πξνκεζεπηήο δελ θαηαζέζεη ην 

απαηηνχκελν πνζφ. 

6. ε πεξίπησζε έλσζεο νηθνλνκηθψλ θνξέσλ, ην πξφζηηκν θαη νη ηφθνη επηβάιινληαη αλαιφγσο ζε φια ηα κέιε 

ηεο έλσζεο.» 

 

 

 

      Άξζξν 19° 

          Απφξξηςε ζπκβαηηθψλ πιηθψλ - αληηθαηάζηαζε  

Σν άξζξν 213 Ν. 4412/16 αλαθέξεη ζρεηηθά: 

1. ε πεξίπησζε Οξηζηηθήο απφξξηςήο νιφθιεξεο ή κέξνπο ηεο ζπκβαηηθήο πνζφηεηαο ησλ πιηθψλ, κε 

απφθαζε ηνπ απνθαηλνκέλνπ νξγάλνπ χζηεξα απφ γλσκνδφηεζε ηνπ αξκφδηνπ νξγάλνπ, κπνξεί λα εγθξίλεηαη 

αληηθαηάζηαζή ηεο κε άιιε, πνπ λα είλαη ζχκθσλε κε ηνπο φξνπο ηεο ζχκβαζεο, κέζα ζε ηαθηή πξνζεζκία πνπ 

νξίδεηαη απφ ηελ απφθαζε απηή. 

Αλ ε αληηθαηάζηαζε γίλεηαη κεηά ηε ιήμε ηνπ ζπκβαηηθνχ ρξφλνπ, ε πξνζεζκία πνπ νξίδεηαη γηα ηελ 

αληηθαηάζηαζε δελ κπνξεί λα είλαη κεγαιχηεξε ηνπ 1/2 ηνπ ζπλνιηθνχ ζπκβαηηθνχ ρξφλνπ, ν δε πξνκεζεπηήο 

ζεσξείηαη σο εθπξφζεζκνο θαη ππφθεηηαη ζε θπξψζεηο ιφγσ εθπξφζεζκεο παξάδνζεο. 

Αλ ν πξνκεζεπηήο δελ αληηθαηαζηήζεη ηα πιηθά πνπ απνξξίθζεθαλ κέζα ζηελ πξνζεζκία πνπ ηνπ ηάρζεθε θαη 

εθφζνλ έρεη ιήμεη ν ζπκβαηηθφο ρξφλνο, θεξχζζεηαη έθπησηνο θαη ππφθεηηαη ζηηο πξνβιεπφκελεο θπξψζεηο. 

2. Ζ επηζηξνθή ησλ πιηθψλ πνπ απνξξίθζεθαλ γίλεηαη κεηά ηελ πξνζθφκηζε ίζεο πνζφηεηαο κε ηελ 

απνξξηθζείζα θαη αθνχ απηή παξαιεθζεί νξηζηηθά. ηελ πεξίπησζε απηή ν πξνκεζεπηήο ππνρξενχηαη λα 

παξαιάβεη ηελ πνζφηεηα πνπ απνξξίθζεθε θαη αληηθαηαζηάζεθε κέζα ζε είθνζη (20) εκέξεο απφ ηελ 

εκεξνκελία ηεο νξηζηηθήο παξαιαβήο ηεο λέαο πνζφηεηαο. Ζ πξνζεζκία απηή κπνξεί λα παξαηαζεί χζηεξα απφ 

αίηεκα ηνπ πξνκεζεπηή, πνπ ππνβάιιεηαη απαξαίηεηα πέληε (5) ηνπιάρηζηνλ εκέξεο πξηλ απφ ηελ εθπλνή ηεο, 

κε απφθαζε ηνπ αξκνδίνπ απνθαηλνκέλνπ νξγάλνπ κε ηελ νπνία θαη επηβάιιεηαη πξφζηηκν ζε πνζνζηφ 2,5% 

επί ηεο ζπκβαηηθήο αμίαο ηεο ζπγθεθξηκέλεο πνζφηεηαο. Αλ παξέιζεη ε πξνζεζκία απηή θαη ε παξάηαζε πνπ 

ρνξεγήζεθε θαη ν πξνκεζεπηήο δελ παξέιαβε ηελ απνξξηθζείζα πνζφηεηα, ν θνξέαο κπνξεί λα πξνβεί ζηελ 

θαηαζηξνθή ή εθπνίεζε ηεο πνζφηεηαο απηήο, θαηά ηηο ηζρχνπζεο δηαηάμεηο. 

 
 



3. Με απφθαζε ηνπ αξκνδίνπ απνθαηλνκέλνπ νξγάλνπ, χζηεξα απφ γλσκνδφηεζε ηνπ αξκνδίνπ νξγάλνπ, 

κπνξεί λα εγθξηζεί ε επηζηξνθή ζηνλ πξνκεζεπηή ησλ πιηθψλ πνπ απνξξίθζεθαλ πξηλ απφ ηελ αληηθαηάζηαζή 

ηνπο, κε ηελ πξνυπφζεζε ν πξνκεζεπηήο λα θαηαζέζεη ρξεκαηηθή εγγχεζε πνπ λα θαιχπηεη ηελ θαηαβιεζείζα 

αμία ηεο πνζφηεηαο πνπ απνξξίθζεθε. 

 

     Άξζξν 20° 

    Κήξπμε νηθνλνκηθνχ θνξέα έθπησηνπ  

Σν άξζξν 203 Ν. 4412/16 αλαθέξεη ζρεηηθά: 

«1.0 αλάδνρνο θεξχζζεηαη ππνρξεσηηθά έθπησηνο απφ ηελ αλάζεζε πνπ έγηλε ζην φλνκα ηνπ θαη απφ θάζε 

δηθαίσκα πνπ απνξξέεη απφ απηήλ, κε απφθαζε ηνπ αξκνδίνπ απνθαηλνκέλνπ 

νξγάλνπ, χζηεξα απφ γλσκνδφηεζε ηνπ αξκφδηνπ νξγάλνπ: α) ζηελ πεξίπησζε ηεο παξαγξάθνπ 5 ηνπ 

άξζξνπ 105, β) ζε πεξίπησζε δεκφζηαο ζχκβαζεο πξνκεζεηψλ, εθφζνλ δε θφξησζε, παξέδσζε ή 

αληηθαηέζηεζε ηα ζπκβαηηθά πιηθά ή δελ επηζθεχαζε ή ζπληήξεζε απηά κέζα ζηνλ ζπκβαηηθφ ρξφλν ή ζηνλ 

ρξφλν παξάηαζεο πνπ ηνπ δφζεθε, ζχκθσλα κε φζα πξνβιέπνληαη ζην άξζξν 206, γ) ζηελ πεξίπησζε 

δεκφζηαο ζχκβαζεο ππεξεζηψλ: αα) αλ δελ εθπιεξψζεη ηηο ζπκβαηηθέο ηνπ ππνρξεψζεηο ή δελ 

ζπκκνξθσζεί κε ηηο γξαπηέο εληνιέο ηεο ππεξεζίαο, πνπ είλαη ζχκθσλεο κε ηελ ζχκβαζε ή ηηο θείκελεο 

δηαηάμεηο θαη ββ) αλ ππεξέβε ππαίηηα ηε ζπλνιηθή πξνζεζκία εθηέιεζεο ηεο ζχκβαζεο, ιακβαλνκέλσλ 

ππφςε ησλ παξαηάζεσλ. 

2. ηελ πεξίπησζε ζπλδξνκήο ιφγνπ έθπησζεο ηνπ αλαδφρνπ απφ ζχκβαζε παξνρήο ππεξεζηψλ θαηά ηελ 

πεξίπησζε γ' ηεο παξαγξάθνπ 1, ε αλαζέηνπζα αξρή θνηλνπνηεί ζηνλ αλάδνρν εηδηθή φριεζε, ε νπνία 

κλεκνλεχεη ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ απηνχ θαη πεξηιακβάλεη ζπγθεθξηκέλε πεξηγξαθή ησλ ελεξγεηψλ ζηηο 

νπνίεο νθείιεη λα πξνβεί ν αλάδνρνο ζέηνληαο πξνζεζκία γηα ηε ζπκκφξθσζή ηνπ. Ζ ηαζζφκελε 

πξνζεζκία πξέπεη λα είλαη εχινγε θαη - αλάινγε ηεο δηάξθεηαο ηεο ζχκβαζεο θαη πάλησο φρη κηθξφηεξε ησλ 

δεθαπέληε (15) εκεξψλ. Αλ ε πξνζεζκία, πνπ ηέζεθε κε ηελ εηδηθή φριεζε, παξήιζε ρσξίο ν αλάδνρνο λα 

ζπκκνξθσζεί, θεξχζζεηαη έθπησηνο κέζα ζε πξνζεζκία ηξηάληα (30) εκεξψλ απφ ηελ άπξαθηε πάξνδν 

ηεο πξνζεζκίαο ζπκκφξθσζεο, κε απφθαζε ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο. ηελ απφθαζε πξνζδηνξίδνληαη νη 

ιφγνη ηεο κε ζπκκφξθσζεο ηνπ αλαδφρνπ πξνο ηελ εηδηθή φριεζε θαη αηηηνινγείηαη ε έθπησζε κε αλαθνξά 

ζηνπο ιφγνπο πνπ νδήγεζαλ ζε απηήλ. 

3. Ο νηθνλνκηθφο θνξέαο δελ θεξχζζεηαη έθπησηνο απφ ηελ θαηαθχξσζε ή αλάζεζε ή ηελ ζχκβαζε φηαλ: 

α) Ζ ζχκβαζε δελ ππνγξάθεθε ή ην πιηθφ δελ θνξηψζεθε ή παξαδφζεθε ή αληηθαηαζηάζεθε κε επζχλε ηνπ 

θνξέα πνπ εθηειεί ηε ζχκβαζε. 

β) πληξέρνπλ ιφγνη αλσηέξαο βίαο. 

 

4. ηνλ νηθνλνκηθφ θνξέα πνπ θεξχζζεηαη έθπησηνο απφ ηελ θαηαθχξσζε, αλάζεζε ή ζχκβαζε, 

επηβάιινληαη, κε απφθαζε ηνπ απνθαηλφκελνπ νξγάλνπ, χζηεξα απφ γλσκνδφηεζε ηνπ αξκνδίνπ νξγάλνπ, 

ην νπνίν ππνρξεσηηθά θαιεί ηνλ ελδηαθεξφκελν πξνο παξνρή εμεγήζεσλ, αζξνηζηηθά, νη παξαθάησ 

θπξψζεηο: 

α) Οιηθή θαηάπησζε ηεο εγγχεζεο ζπκκεηνρήο ή θαιήο εθηέιεζεο ηεο ζχκβαζεο, θαηά πεξίπησζε. 

β) Δίζπξαμε εληφθσο ηεο πξνθαηαβνιήο πνπ ρνξεγήζεθε ζηνλ έθπησην απφ ηε ζχκβαζε αλάδνρν είηε απφ 

πνζφλ πνπ δηθαηνχηαη λα ιάβεη είηε κε θαηάζεζε ηνπ πνζνχ απφ ηνλ ίδην είηε κε θαηάπησζε ηεο εγγχεζεο 

πξνθαηαβνιήο.  

 



 

          Σαθηηθφο Γεψξγηνο  

 Μεραλνιφγνο  Μεραληθφο ΣΔ                                               

               Σ.Τ.Γ.Λ 

Ο ππνινγηζκφο ησλ ηφθσλ γίλεηαη απφ ηελ εκεξνκελία ιήςεο ηεο πξνθαηαβνιήο απφ ηνλ πξνκεζεπηή 

κέρξη ηελ εκεξνκελία έθδνζεο ηεο απφθαζεο θήξπμεο ηνπ σο εθπηψηνπ, κε ην ηζρχνλ θάζε θνξά αλψηαην 

φξην επηηνθίνπ γηα ηφθν απφ δηθαηνπξαμία, απφ ηελ εκεξνκελία δε απηή θαη κέρξη ηεο επηζηξνθήο ηεο, κε ην 

ηζρχνλ θάζε θνξά επηηφθην γηα ηφθν ππεξεκεξίαο. 

Δπηπιένλ κπνξεί λα επηβιεζεί πξνζσξηλφο απνθιεηζκφο ηνπ αλαδφρνπ απφ ην ζχλνιν ησλ ζπκβάζεσλ 

πξνκεζεηψλ ή ππεξεζηψλ ησλ θνξέσλ πνπ εκπίπηνπλ ζην πεδίν εθαξκνγήο ηνπ παξφληνο λφκνπ θαηά ηα 

εηδηθφηεξα πξνβιεπφκελα ζην άξζξν 74.» 

 

 

 

 

 

 

  Άξζξν 21° 

Αλψηεξα βία 

 

Σν άξζξν 204 Ν. 4412/16 αλαθέξεη ζρεηηθά: 

Ο αλάδνρνο πνπ επηθαιείηαη αλψηεξα βία ππνρξενχηαη, κέζα ζε είθνζη (20) εκέξεο απφ ηφηε πνπ ζπλέβεζαλ 

ηα πεξηζηαηηθά πνπ ζπληζηνχλ ηελ αλσηέξα βία, λα αλαθέξεη εγγξάθσο απηά θαη λα πξνζθνκίζεη ζηελ 

αλαζέηνπζα αξρή ηα απαξαίηεηα απνδεηθηηθά ζηνηρεία. 

 

                                                                             Άξζξν 22° 

Δπίιπζε δηαθνξψλ κεηά ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο 

 

Ζ επίιπζε ησλ δηαθνξψλ πνπ πξνθχπηνπλ απφ θάζε πξάμε ηεο ππεξεζίαο ή ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα κεηά ηελ 

ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο, γίλεηαη κε βάζε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Ν. 4412/16. 

                                                                          Μπηηιήλε, 09/11/2020 

                    ΘΔΩΡΗΘΗΚΔ 

 

      Ο πληάμαο                   Η αλ .Πξντζηάκελε Γ/λζεο 
                   Σερληθψλ Τπεξεζηψλ Γήκνπ Μπηηιήλεο 
 
                                      Μαθξή Γέζπνηλα 
 
 

 
 
 
 



ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ                                                             ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΚΑΙ ΔΓΚΑΣΑΣΑΗ 

ΝΟΜΟ ΛΔΒΟΤ                                                                            ΗΛΔΚΣΡΟΚΙΝΗΣΩΝ ΔΙΡΗΝΩΝ 

ΓΗΜΟ ΜΤΣΙΛΗΝΗ                                                                      ΤΝΑΓΔΡΜΟΤ ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΠΡΟΣΑΙΑ 

Γ/ΝΗ ΣΔΥΝΙΚΩΝ ΤΠΗΡΔΙΩΝ 

ΣΜΗΜΑ Η/Μ ΔΡΓΩΝ & ΗΜΑΣΟΓΟΣΗΗ 

ΑΡΙΘΜ. ΜΔΛΔΣΗ: 147/ 2020

 

 

 

ΔΝΣΤΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΦΟΡΑ 

 

ΟΟ 

 

 

 

 

 

 

                                                                                Ο 

                                                                      ΠΡΟΦΔΡΩΝ 

 

 

 

 
Α/Α 

 
ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ 

 
ΣΔΜ. 

 
   ΠΟΟ 
   (επξψ) 

 

 
   ΤΝΟΛΟ 
   (επξψ) 

 
 

1. 

  

 Ζιεθηξνθίλεηε ζεηξήλα ζπλαγεξκνχ Πνιηηηθήο Άκπλαο 

  Πξνκήζεηα θαη ηνπνζέηεζε νινθιεξσκέλνπ   

  ζπζηήκαηνο ζεηξήλαο πνιηηηθήο πξνζηαζίαο, έηνηκε 

  γηα ιεηηνπξγία. 

  (εηξήλα, θηβψηην ρεηξηζκνχ, κεηαιιηθφ ππφβαζξν,  

  βάζε, ζχζηεκα ηειερεηξηζκνχ ησλ ΠΔΑ κέζσ ΟΣΔ) 

 
 
 
 
 
 

2 

  

 
 
 

2. 

   

Υεηξνθίλεηε ζεηξήλα ζπλαγεξκνχ Πνιηηηθήο Άκπλαο 

  Πξνκήζεηα θαη ηνπνζέηεζε νινθιεξσκέλνπ   

  ζπζηήκαηνο ζεηξήλαο πνιηηηθήο πξνζηαζίαο,  

  έηνηκε γηα ιεηηνπξγία. 

 
 
 
 

2 

  

     

 
                                                                                                 ΑΘΡΟΙΜΑ 

 

 
                                                                                               ΦΠΑ 17% 

 

 
                                                                                                            ΓΔΝΙΚΟ ΤΝΟΛΟ 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
ΟΟ 



 

 

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ                                                                                ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΚΑΙ ΔΓΚΑΣΑΣΑΗ 

ΝΟΜΟ ΛΔΒΟΤ                                                                                               ΗΛΔΚΣΡΟΚΙΝΗΣΩΝ ΔΙΡΗΝΩΝ 

ΓΗΜΟ ΜΤΣΙΛΗΝΗ                                                                                         ΤΝΑΓΔΡΜΟΤ ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΠΡΟΣΑΙΑ 

Γ/ΝΗ ΣΔΥΝΙΚΩΝ ΤΠΗΡΔΙΩΝ 

ΣΜΗΜΑ Η/Μ ΔΡΓΩΝ & ΗΜΑΣΟΓΟΣΗΗ 

ΑΡΙΘΜ. ΜΔΛΔΣΗ: 147/ 2020 

 

 

 

                                                      ΔΝΣΤΠΟ ΣΔΥΝΙΚΗ ΠΡΟΦΟΡΑ  

                                                 (ΦΤΛΛΟ ΤΜΜΟΡΦΩΗ) 

 

ΔΙΓΟ ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΑΠΑΙΣΗΗ ΑΠΑΝΣΗΗ ΠΑΡΑΣΗΡΗΔΙ 

ΣΔΥΝΙΚΑ 

ΦΤΛΛΑΓΙΑ 

 

ΗΛΔΚΣΡΟΚΙΝΗΣΗ ΔΙΡΗΝΑ ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ 
ΑΚΟΤΣΙΚΩΝ ΗΜΑΣΩΝ 
 

Ζ ζεηξήλα απνηειεί έλα ζχλνιν απφ ηα εμήο βαζηθά ηκήκαηα: 
1. Ζιεθηξνθηλεηήξα 
2. Ζρεηηθφ ζπγθξφηεκα - Κέιπθνο 
3. Κηβψηην ρεηξηζκνχ 
4.Βάζε – Τπφβαζξν 
 
Δπηπιένλ ησλ αλσηέξσ νη πξνο πξνκήζεηα ζεηξήλεο, πξέπεη λα έρνπλ: 
1.  δπλαηφηεηα λα ιεηηνπξγήζνπλ κε ζχζηεκα απηνκαηηζκνχ θαη 
2. θαηάιιειε ππνδνρή ζχλδεζεο ηειεθσληθήο γξακκήο, ε νπνία λα δχλαηαη λα 
ζπλδεζεί κε θαζνξηζκέλν 
ηειεθσληθφ αξηζκφ (πνπ ζα νξηζηεί απφ ηελ ΠΔΑ ζε ζπλεξγαζία κε ηνλ ΟΣΔ). 
 

1. ΗΛΔΚΣΡΟΚΙΝΗΣΗΡΑ 

 
Ο ειεθηξνθηλεηήξαο ζα ζέηεη ζε ιεηηνπξγία ηελ ζεηξήλα, ζα είλαη ηξηθαζηθφο, 
θαηάιιεινο γηα ζχλδεζε κε ην δίθηπν παξνρήο ειεθηξηθνχ ξεχκαηνο 400V - 50Ζδ 
θαη ζα είλαη θαηάιιεινο γηα ηελ απ’ επζείαο δεχμε κε ην δίθηπν παξνρήο. 
Θα είλαη ζηεγαλνχ ηχπνπ βαζκνχ πξνζηαζίαο ζθφλεο θαη πγξαζίαο ΗΡ66, 
δεδνκέλνπ φηη εγθαζίζηαηαη ζε ππαίζξην ρψξν. 
Ζ ηζρχο ηνπ ζα είλαη επαξθήο γηα ηελ απνηειεζκαηηθή παξαγσγή ησλ παξαθάησ 
ερεηηθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ. 
Θα θέξεη θαηάιιειε ζηεγαλή ππνδνρή κε ζηππηνζιήπηεο γηα ηε ζχλδεζε κε ην 
θαιψδην ηξνθνδνζίαο. 
Δπί ηνπ ειεθηξνθηλεηήξα θαη ζε εκθαλέο ζεκείν ζα ππάξρεη κεηαιιηθή πιάθα κε 
φια ηα ηερληθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπ θηλεηήξα. 
Σν θάησ κέξνο ηνπ θηλεηήξα, δηακνξθψλεηαη ζε επίπεδε βάζε, γηα ηελ ζηεξέσζε 
ηνπ κε θνριίεο ζε θαηάιιειν κεηαιιηθφ ππφβαζξν. 
 
2. ΗΥΗΣΙΚΟ ΤΓΚΡΟΣΗΜΑ – ΚΔΛΤΦΟ 

 
Σν ερεηηθφ ζπγθξφηεκα ζα απνηειείηαη απφ πεξηζηξεθφκελν δίζθν κε πηεξχγηα 
εληφο θαηάιιεινπ κεηαιιηθνχ πιαηζίνπ. Ο πηεξπγηνθφξνο δίζθνο ηνπ ερεηηθνχ 
ζπγθξνηήκαηνο ζα είλαη θαηαζθεπαζκέλνο απφ ειαθξχ κέηαιιν, επηκειεκέλεο 
θαηαζθεπήο θαη βακκέλνο κε θαηάιιειε πξνζηαηεπηηθή βαθή γηα ηελ πιήξε 
πξνζηαζία απφ ηηο δπζκελείο θαηξηθέο ζπλζήθεο. 
Ζ πεξηζηξνθή ηνπ πηεξπγηνθφξνπ δίζθνπ, επηηπγράλεηαη κε ηνλ ειεθηξνθηλεηήξα 
ηεο ζεηξήλαο κε ηνλ νπνίν ζπλδέεηαη θαηάιιεια θαη πεξηζηξέθεηαη εληφο ηνπ 
κεηαιιηθνχ θειχθνπο ηνπ ερεηηθνχ ζπγθξνηήκαηνο. 

 

 

 

 

    ΝΑΙ 

  



 
Σν κεηαιιηθφ θέιπθνο ηνπ ερεηηθνχ ζπγθξνηήκαηνο πξέπεη λα είλαη 
θαηαζθεπαζκέλν απφ ειαθξχ κέηαιιν θαη θέξεη επ’ απηνχ έλδεημε ηεο θνξάο 
πεξηζηξνθήο ηεο ζεηξήλαο. 
 
 Πξνο απνθπγή δηεηζδχζεσο πηελψλ θαη ελδερνκέλσο δεκηνπξγίαο θσιεψλ εληφο 
ηνπ εζσηεξηθνχ ηνπ ερεηηθνχ ζπγθξνηήκαηνο, πξέπεη λα πξνζηαηεχεηαη απφ 
θαηάιιειν αλζεθηηθφ πιέγκα, βακκέλν θαηάιιεια. 
 
Ο παξαγφκελνο ήρνο ηεο ζεηξήλαο είλαη ζπρλφηεηαο 400 - 600 ΉΕ αλά 
δεπηεξφιεπην. 
 
Ζ ζεηξήλα ζα πξνζηαηεχεηαη απφ έλα αλζεθηηθφ θέιπθνο-θάιπκκα, βακκέλν κε 2 
ζηξψζεηο αλζεθηηθνχ ειαηνρξψκαηνο, ην νπνίν ζα ζπλεηζθέξεη ζηε ζσζηή 
δηάδνζε ηνπ παξαγφκελνπ ήρνπ. 
 
Ζ εκβέιεηα θαη ε έληαζε ηνπ ήρνπ - πνπ ζα πηζηνπνηείηαη απφ αλαγλσξηζκέλν απφ 
ην θξάηνο θνξέα - ζα πξέπεη λα ηθαλνπνηεί ηα θάησζη: 
 
Απφζηαζε 30 κέηξσλ: 100 -105 DB 
Απφζηαζε 60 κέηξσλ : 90 - 95 DB 
 
 
 
 

 
Μεηξήζεηο πξνο κηα θαηεχζπλζε θαη ζε θαηάζηαζε λελεκίαο: 

 
ΑΠΟΣΑΖ ΑΠΟ ΣΖ ΔΗΡΖΝΑ 

 
ΣΑΘΜΖ ΔΝΣΑΖ 
ΖΥΟΤ Δ ΝΣΔΗΜΠΔΛ 

 
30 κέηξα 

 
100-105 db 

 
60 κέηξα 

 
90-95 db 

 
120 κέηξα 

 
80-85 db 

 

 

Μεηξήζεηο ζηαπξνεηδψο απφ ζέζε ζεηξήλαο, απφ θαηάζηαζε 

λελεκίαο θαηά ηελ νπνία ιακβάλνληαη ηέζζεξεηο ελδείμεηο ηνπ 

νξγάλνπ, πξνο κηα θαηεχζπλζε θαη ζε θαηάζηαζε λελεκίαο: 

 
 ΑΠΟΣΑΖ ΑΠΟ ΣΖ   ΔΗΡΖΝΑ 

 
ΣΑΘΜΖ ΔΝΣΑΖ            
ΖΥΟΤ Δ  ΝΣΔΗΜΠΔΛ 

 
240 κέηξα 

 
70 db +- 2% 

 
500 κέηξα 

 
58 db +- 2% 

 
 
 
 

 

 

 

 
Γηα ηε ιήςε ησλ κεηξήζεσλ ζα πθίζηαληαη νη παξαθάησ πξνυπνζέζεηο: -νη 
κεηξήζεηο ζα ιάβνπλ ρψξα εληφο θαηνηθεκέλεο πεξηνρήο -λα κελ επηθξαηνχλ 
δπζκελείο θαηξηθέο ζπλζήθεο π.ρ. ηζρπξφο άλεκνο θαη πςειή πγξαζία. 
 
3. ΚΙΒΩΣΙΟ ΥΔΙΡΙΜΟΤ 

 
Σν θηβψηην ρεηξηζκνχ νπζηαζηηθά ζα είλαη έλαο ζχγρξνλνο ειεθηξνινγηθφο 
πίλαθαο. Μεηαιιηθφο ζηεγαλφο, αλνμείδσηνο γηα ηελ πξνζηαζία ησλ νξγάλσλ, ησλ 
αζθαιεηψλ θαη ησλ δηαθνπηψλ. Ο πίλαθαο ζα είλαη πιήξεο απφ ειεθηξνινγηθήο 
απφςεσο, ζχκθσλνο κε φινπο ηνπο θαλνληζκνχο ηεο ηέρλεο θαη ηεο επηζηήκεο. 

    

 

 

 

 

 

 

 

  



 
Σν θηβψηην ζα δηαζέηεη θιεηδαξηά, δηάηαμε επηηνίρηαο ηνπνζέηεζεο θαη επαξθή 
ρψξν γηα ηνπνζέηεζε ζπζηήκαηνο ηειερεηξηζκνχ.  
 
Θα θέξεη βνεζεηηθφ θχθισκα ηειερεηξηζκνχ κε φια ηα παξειθφκελα, απνιχησο 
ζπκβαηή κε ην ζχζηεκα ηειερεηξηζκνχ ησλ ΠΔΑ. Δληφο ηνπ θηβσηίνπ ζα 
αλαξηεζεί ζρεδηάγξακκα ζπλδεζκνινγίαο. 
Δληφο ηνπ αλσηέξσ θηβσηίνπ, νη δηαζηάζεηο ηνπ νπνίνπ θαζνξίδνληαη απφ ηα 
πεξηερφκελα φξγαλα, λα πξνβιέπεηαη θαη ρψξνο γηα κειινληηθή ηνπνζέηεζε 
ειεθηξνλφκνπ ηειερεηξηζκνχ ηεο ζεηξήλαο (θαη απηνκαηηζκνχ) 

 
Σα εληφο ηνπ θηβσηίνπ πεξηερφκελα δεχμεο θαη πξνζηαζίαο ηεο ζεηξήλαο είλαη ηα 
παξαθάησ: 
-   Γεληθφο δηαθφπηεο δεχμεο ηεο ζεηξήλαο κε ην δίθηπν. 
-   Απηφκαηνο δηαθφπηεο κεηά ζεξκηθφο (ππεξέληαζεο-ππέξηαζεο) γηα ηελ  
    πξνζηαζία ηνπ θηλεηήξα. 
-   Αλάινγεο πξνο ηηο γξακκέο απηφκαηεο αζθάιεηεο (κε απηφκαηε επαλαθνξά). 
-   Κνκβία ρεηξηζκνχ γηα ηα ζεκεία έλαξμεο θαη ιήμεο ηνπ ζπλαγεξκνχ. 
-   Αλάινγνπο πξνο ηηο γξακκέο απνδέθηεο ζπλδέζεσο αγσγψλ (αθξνδέθηεο   
    γξακκήο) θαη απνδέθηε γείσζεο. 
-   Πιήξεο ζχζηεκα γεθχξσζεο φισλ ησλ κεηαιιηθψλ κεξψλ ησλ νξγάλσλ θαη  
    ηνπ θηβσηίνπ . 
-   ρεδηάγξακκα ζπλδεζκνινγίαο ηνπ θηβσηίνπ ρεηξηζκνχ, απεηθνληδφκελν ζε  
    κεηαιιηθή ή πιαζηηθή πιάθα, θαηάιιεια ζηεξεσκέλε ζε εκθαλέο ζεκείν εληφο  
    ηνπ θηβσηίνπ ρεηξηζκνχ. 
-   Αζθάιηζε ηνπ θηβσηίνπ ρεηξηζκνχ κε θιεηδί. 
-  Σν θηβψηην ρεηξηζκνχ ζηελ πίζσ επηθάλεηά ηνπ λα θέξεη ζχζηεκα αλαξηήζεσο  
    ζε θαηαθφξπθν ηνίρν. 
 
4. ΒΑΗ – ΤΠΟΒΑΘΡΟ 

 
ε θάζε πεξίπησζε ε ζεηξήλα ζα δηαζέηεη θαηάιιειν κεηαιιηθφ ππφβαζξν θαη 
μερσξηζηή ζπλδεφκελε βάζε. 
Σν κεηαιιηθφ ππφβαζξν έρεη ζθνπφ ηελ αλχςσζε ηνπ φινπ ζπζηήκαηνο ηεο 
ζεηξήλαο ζην επηζπκεηφ χςνο ησλ 1,80κ (θαη’ ειάρηζην) απφ ην δάπεδν θαη 
επάλσ ζε απηφ ζα ηνπνζεηεζεί φιε ε ζεηξήλα κέρξη ηνπ θάησ κέξνπο ηεο 
πηεξσηήο. ην πάλσ κέξνο ηνπ ζα θέξεη επίπεδε πιάθα κε νπέο γηα ηελ 
πξνζαξκνγή κέζσ θνριηψλ ηεο βάζεο ηνπ ειεθηξνθηλεηήξα. 
Ζ βάζε ζα είλαη ζπλαξκνινγνχκελε θαη απνζπλαξκνινγνχκελε θαη ζα 
εμαζθαιίδεη ην παξαπάλσ επηζπκεηφ χςνο. Ζ θαηαζθεπή ηεο ζα είλαη ζηηβαξή, 
αλζεθηηθή ζηε δηάβξσζε κε πξνζηαηεπηηθή βαθή θαη αζθαιήο ζηηο αλεκνπηέζεηο. 
Θα δηαζέηεη δηάηαμε ζηεξέσζεο ηεο ζην δάπεδν. 
 
ΤΜΠΛΗΡΩΜΑΣΙΚΑ ΣΟΙΥΔΙΑ ΣΔΥΝΙΚΗ ΠΡΟΦΟΡΑ  
(κε πνηλή απνθιεηζκνχ) 

Ζ ζεηξήλα επί πνηλή απνθιεηζκνχ ζα πξέπεη λα αθνινπζεί πιήξσο ηηο ηερληθέο 
πξνδηαγξαθέο ηνπ ππνπξγείνπ Γεκνζίαο Σάμεσο Π..Δ.Α. θαη ην πξαθηηθφ No 
4/1980 ηεο επηηξνπήο Δ.Δ.Τ.Π. κε ηηο κεηαγελέζηεξεο ζπκπιεξψζεηο ηνπο. Ζ 
πηζηνπνίεζε ηεο ζπκκφξθσζεο κε ηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο ζα γίλεηαη κε 
πξνζθφκηζε απφθαζεο άδεηαο θπθινθνξίαο απφ ην αξκφδην γηα ηελ έγθξηζε 
Τπνπξγείν Πξνζηαζίαο ηνπ Πνιίηε / Τπεξεζία Π.ΑΜ-Π..Δ.Α. 
Δπίζεο επί πνηλή απνθιεηζκνχ ζα ζπλνδεχεηαη απφ ηα θάησζη έγγξαθα: 

 
-  Πηζηνπνίεζε θαηά CE. 
-  Πηζηνπνηεηηθφ Π..Δ.Α. ηνπ αξκφδηνπ Τπνπξγείνπ. πκβαηή κε ην 
   ζχζηεκα απηφκαηνπ ηειερεηξηζκνχ ΣΑ/Η κέζσ ΟΣΔ 
-  Πηζηνπνηεηηθφ ερεηηθψλ κεηξήζεσλ. 
 

Δπηπιένλ επί πνηλή απνθιεηζκνχ: 
1) Με ηελ ηερληθή πξνζθνξά ζα πξνζθνκηζηεί ππεχζπλε δήισζε γηα ηελ 
πξνζθεξφκελε εγγχεζε θαιήο ιεηηνπξγίαο ηεο ζεηξήλαο ηνπιάρηζηνλ γηα δχν (2) 
ρξφληα, απφ ηελ εκεξνκελία παξάδνζεο θαη ηνπνζέηεζεο. Οη εγγπήζεηο δχλαληαη 
λα παξέρνληαη είηε απφ ηνλ πξνκεζεπηή είηε απφ ηνπο θαηαζθεπαζηέο. 
 
2) Ο πξνκεζεπηήο ζα δεζκεχεηαη, κε ππεχζπλε δήισζή ηνπ, γηα 10εηή 
ηνπιάρηζηνλ ππνζηήξημε ηεο ζπληήξεζεο, ηεο επηζθεπήο θαη ηεο επάξθεηαο ησλ 
αληαιιαθηηθψλ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
3) Κάζε ηερληθή πξνζθνξά κε πνηλή κε απνδνρήο ηεο ζα πξέπεη λα ζπλνδεχεηαη, 
κε ζπκπιεξσκέλν ην θχιιν ζπκκφξθσζεο κε ηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο κε 
ππνγξαθή θαη ζθξαγίδα ηνπ δηαγσληδφκελνπ. 
 
4) Ζ πξνκήζεηα ζα παξαδνζεί έηνηκε γηα πιήξε ιεηηνπξγία, ηνπνζεηεκέλε ζηα 
ζεκεία πνπ ζα ππνδείμεη ε εηδηθή Δπηηξνπή ή ε Δπηηξνπή παξαιαβήο ηεο. 
 
 
................................................................................................................................... 

 

ΥΔΙΡΟΚΙΝΗΣΗ ΔΙΡΗΝΑ ΤΝΑΓΔΡΜΟΤ 
 

Ζ ρεηξνθίλεηε ζεηξήλα απνηειείηαη απφ ηα εμήο βαζηθά ηκήκαηα: 
 
1. Ζρεηηθφ ζπγθξφηεκα (πηεξσηή, ζηαζεξφ θέιπθνο, πξνζηαηεπηηθφ 
   πιέγκα, κεηαιιηθφ θάιπκκα) 
 
2. Μεηαιιηθφ ππφβαζξν (Βάζε) 
 
Ο πηεξπγνθφξνο πεξηζηξέθεηαη ρεηξνθίλεηα ράξε ζε έλαλ βξαρίνλα θαηάιιεια 
ζπλδεδεκέλν κε ηνλ άμνλα ηνπ. 
 
Μεηξήζεηο πξνο κηα θαηεχζπλζε ζε θαηάζηαζε λελεκίαο, απφ ηε ζέζε ηεο 
ζεηξήλαο ζε: 
 
-  Απφζηαζε 1m :   120 D.B(+-3 D.B.)  
-  Απφζηαζε 16m :   86 D.B(+-3 D.B.)  
-  Απφζηαζε 64m :   80 D.B(+-3 D.B.) 
 
Βαζηθή ζπρλφηεηα : 400 Hz (εμαξηάηαη απφ ηελ ηαρχηεηα πεξηζηξνθήο)  
 
Βάξνο : 11 Kg. 
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